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ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΟΔΙΖΩΝΙΚΕΣ
ΥΜΝΟΛΟΓΙΕΣ
Τα διαχρονικά σύνδρομα της κυπριακής
πολιτικής ηγεσίας

«Επωφελούμαστε από
την ευρωπαϊκή συνεργασία
για την καταπολέμηση
του εγκλήματος»
ΣΕΛΙΔΑ /// 9

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΕΣΩ ΔΔΟ
Ο Dominic Raab,
οι τρεις «ιεράρχες»
του και
ο Ερσίν Τατάρ
ΣΕΛΙΔΑ /// 8

ΣΕΛΙΔΑ /// 6

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Νεποτισμός
και καθεστηκυία
ομερτά

ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
45 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ /// 10

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Άνοιξε το παράθυρο
να μπει δροσιά του Μάη
ΣΕΛΙΔΑ /// 17

«Η κυριαρχική ισότητα,
το τέλος του τόπου»

Δ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
Σε αναζήτηση «εμβολίου»
για τα ακίνητα
ΣΕΛΙΔΑ /// 18

ΘΕΑΤΡΟ
Υπέρ της τέχνης
του ηθοποιού

εν υπάρχει περίπτωση η δική μας πλευρά να δεχθεί τη θέση
που προβάλλει η τουρκική
πλευρά περί κυριαρχικής
ισότητας, δηλώνει σε συνέντευξή του στη «Σημερινή»
o διαπραγματευτής για το
Κυπριακό, Ανδρέας Μαυρογιάννης. Τονίζοντας ότι η
Τουρκία χρησιμοποιεί τις
δύο έννοιες «κυριαρχική
ισότητα» και «δύο κράτη»
κάπως εναλλακτικά, υπονοώντας ότι αυτό που επιθυμεί είναι συνομοσπονδιακή
μορφή λύσης, προσθέτει
πως κάτι τέτοιο θα είναι θανατηφόρο και το τέλος του
τόπου μας.

Παράλληλα ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρει ότι
σύγκληση της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης είναι ένα θέμα που παραμένει ρευστό, εκφράζοντας
ανησυχία για πολιτικά
παιχνίδια της Τουρκίας,
η οποία δεν αποκλείεται
να αποκρύβει, κατά την
έκφρασή του, ενδεχομένως την από μέρους της
έλλειψη πραγματικής
πολιτικής βούλησης.
Σε άλλο σημείο ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αναφέρει ότι η Βρετανία «έχει
κάποιες ιδέες και κάποιες
σκέψεις σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης του

μοντέλου της Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με κάποιες από τις
απαιτήσεις της νέας τουρκοκυπριακής ηγεσίας».
Όσον αφορά τις προοπτικές της επί θύραις
διαδικασίας, υπογραμμίζει πως «δύσκολα θα
μπορούσα να πω πως
συντρέχουν επί της ουσίας
των θεμάτων, καλύτερες
προϋποθέσεις σήμερα σε
σχέση με τον Ιούλιο του
2017. Απλώς έχει ανοίξει
ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας για συνέχιση της
διαπραγμάτευσης».

ΛΙΒΥΗ
Νέα κυβέρνηση
με σφραγίδα Τουρκίας
ΣΕΛΙΔΑ /// 23

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ανάγκη «διατήρησης»
των διατηρητέων
ΣΕΛΙΔΑ /// 15

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
Χαραμάδα ελπίδας για
τη θεραπεία της Covid-19
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«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΚΥΡΙΑΡΧΑ
ΚΡΑΤΗ, ΤΑ OΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ
ΜΟΡΦΗ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ»

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Οι πιο σημαντικές πρόνοιες
του νέου πολυνομοσχεδίου

Ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική κακοποίηση στο lockdown

Τ

ΣΕΛΙΔΑ /// 20

α αυστηρά περιοριστικά
μέτρα για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένων και
των σκληρών «λόκνταουν», δημιούργησαν πολλές πεποιθήσεις,
απόψεις και αστικούς μύθους. Μία
εξ αυτών είναι πως από τον παρατεταμένο εγκλεισμό στο σπίτι
αυξήθηκαν τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής
κακοποίησης ανηλίκων. Ισχύει;
Η «Σημερινή» επισκέφθηκε

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Στο επίκεντρο θέματα
που αφορούν την Κύπρο
ΣΕΛΙΔΑ /// 24

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Σχεδιάζουν να βάλουν
στο χέρι το φυσικό αέριο

το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια,
Εγκλημάτων κατά των Παιδιών,
Νεανικής Παραβατικότητας &
Καταπολέμησης Διακρίσεων,
συνομίλησε με τα στελέχη
της και δημοσιεύει επίσημα
στατιστικά γι’ αυτής της φύσεως
τα εγκλήματα.
Το Γραφείο παραχώρησε
στη «Σημερινή» τους αριθμούς
καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας για την περίοδο 2015-

2020. Όπως φαίνεται, τα περιστατικά αυξήθηκαν εντός του
2020, αλλά η αυξητική τάση
προϋπήρχε από το 2018-19,
καθώς και τους πρώτους μήνες
του 2020, δηλαδή πριν από τα
περιοριστικά διατάγματα.
Παρά τις αρνητικές επιδράσεις του «λόκνταουν», εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται πως οι
περιορισμοί ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που συνέτεινε
στην αύξηση των καταγγελιών,

ΕΝΑΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ
ΖΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
47 χρόνια μετά, οι πληγές
παραμένουν ανοικτές
για την οικογένεια

ΣΕΛΙΔΕΣ /// 4, 5
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χωρίς να αποκλείεται βέβαια
η συμβολή τους. Οι πρώτες
εκτιμήσεις δείχνουν πως η
αύξηση οφείλεται στην αύξηση
της αυτοπεποίθησης, της πρωτοβουλίας και του θάρρους όλο
και περισσότερων θυμάτων,
αλλά και άλλων μαρτύρων που
γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, να προβούν σε καταγγελίες στην Αστυνομία.

ΣΕΛΙΔΕΣ /// 12-13

ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
Του Ασιάτη Ερντογάν η «ύβρις
εξανθούσα», «πάγκλαυτον»
ετοιμάζει θερισμό…
ΣΕΛΙΔΑ /// 25

Χωρίς λαϊκή
εντολή…

Η

υπομονή της κοινής γνώμης εξαντλείται σε όλα τα
επίπεδα. Από τη λεγόμενη
πάταξη των σκανδάλων μέχρι την
κακή διαχείριση του Κυπριακού,
που οδηγεί είτε στη διάλυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας είτε σε
μια νέα αποτυχία, την οποία ενδεχομένως θα φορτωθεί η Λευκωσία,
εάν δεν υποκύψει σε τουρκικές και
διεθνείς πιέσεις.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 ///

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Η Παραγωγικότητα στη Δημόσια

Υπηρεσία και η Πολιτική Βούληση των Κυβερνώντων - Το
παράδειγμα της ΕΠΑ ΣΕΛΙΔΑ /// 28
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ: Στα δύσκολα μετρούν οι πράξεις
ΣΕΛΙΔΑ /// 28

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Δεν ήταν απλώς μια εμπειρία, ήταν
η σκληρή συνειδητοποίηση μιας αναγκαιότητας ΣΕΛΙΔΑ /// 28
ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ: Τώρα είναι η ώρα της Tοπικής
Aυτοδιοίκησης ΣΕΛΙΔΑ /// 28
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αμαρτωλές όψεις του ιδίου νομίσματος ΣΕΛΙΔΑ /// 29

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΝΝΙΔΗΣ: Όχι άλλο μπετόν στους πνεύμονες της
φύσης ΣΕΛΙΔΑ /// 29

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΟΔΥΣΣΕΩΣ: Με την ανατολή
του 2021 το ΕΤΕΚ ενδυναμώνει την ψηφιακή του παρουσία
ΣΕΛΙΔΑ /// 29
ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: Η καταστροφή μέσω της
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ΔΡ ΔΩΡΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ: Τα κόμματα εξουσίας στο
μαυσωλείο του χρόνου ΣΕΛΙΔΑ /// 30

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Η ΤΟΥΡΚΊΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ
ΜΕΊΖΟΝΑ ΑΠΕΙΛΉ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΉΛ,
ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ.
ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΌ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ:
ΑΠΌ ΤΑ ΑΜΦΙΘΈΑΤΡΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΌΜΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ /// 31

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΤΙ ΔΕΝ ΈΧΕΙ
ΛΕΧΘΕΊ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΆ
ΣΕΛΙΔΑ /// 9
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Υπέρ της τέχνης του ηθοποιού
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@
simerini.com

ΑΝ ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΙΟ ΖΩΤΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ ΘΕΆΤΡΟΥ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΔΕΊΧΝΕΙ
ΤΗ ΣΚΟΤΕΙΝΉ ΠΛΕΥΡΆ ΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ, ΤΗ ΔΙΑΡΚΉ
ΩΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗΣ
ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ, ΤΟ ΠΡΌΣΦΑΤΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΌ ΠΑΡΑΣΚΉΝΙΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΆΛΥΨΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ
ΑΛΓΕΙΝΌ ΤΡΌΠΟ, ΜΈΣΑ ΑΠΌ
ΤΑ ΠΆΘΗ ΤΩΝ ΊΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΤΟΥ. ΣΧΕΔΌΝ ΆΝΑΥΔΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΔΕΕΊΣ, ΕΊΔΑΜΕ,
ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΌ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΛΎΨΕΩΝ, Η ΥΨΗΛΉ
ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΜΕΓΆΛΗΣ ΤΈΧΝΗΣ, ΝΑ
ΕΚΒΆΛΛΕΙ ΣΕ ΧΥΔΑΙΌΤΗΤΑ,
ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΠΑΡΑΦΡΟΣΎΝΗ, ΗΘΙΚΉ ΝΟΣΗΡΌΤΗΤΑ,
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΕΚΜΑΥΛΙΣΜΌ

Ή

ταν Οκτώβριος του
1977, όταν βρέθηκα,
αρχή της εφηβείας
ακόμα, στην πλατεία του δημοτικού
θεάτρου Λευκωσίας
για να παρακολουθήσω την ιστορική, όπως αποδείχτηκε,
παράσταση του ΘΟΚ, Μάνα Κουράγιο,
του Μπέρτολτ Μπρεχτ, σε σκηνοθεσία
Ούβε Χάους και τη μεγάλη κυρία του
θεάτρου μας, Δέσποινα Μπεμπεδέλη,
στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Έκτοτε, βρίσκομαι στο σύμπαν μιας παρατεταμένης
σαγήνης, σημαδεμένος, για πάντα, από τις
ακαταμάχητες γητειές της θεατρικής τέχνης.
Δεν σκέφτηκα ποτέ να γίνω ηθοποιός ή
σκηνοθέτης, ούτε να ασχοληθώ με οιονδήποτε άλλο τρόπο επαγγελματικά με την
τέχνη του Διόνυσου, όμως, εκείνη τη μέρα
βρήκα - όπως αποδείχθηκε, αμετακίνητα
– την πεπρωμένη θέση μου «απέναντι»
στο θέατρο: κάποιου που προσπαθούσε
να διαμορφώσει, μέσα από τα νάματα της
σκηνικής μαγείας, μια πεπαιδευμένη στάση
ζωής, να εισχωρήσει, όσο του επέτρεπαν

τα όρια και οι δυνάμεις του, στα άδυτα της
σκηνικής «ιεροπραξίας», βρίσκοντας ένα
σημείο αντάξιας συμμετοχής. Ο σεβασμός
μου προς τους ανθρώπους του θεάτρου
ήταν πάντα απεριόριστος, θεωρώντας πως
ήταν οι θεράποντες μιας ολικής τέχνης,
ασύγκριτης ως προς τις προϋποθέσεις,
τις απαιτήσεις και τις επιτεύξεις της.
Όταν, έπειτα από χρόνια, ως πολιτιστικός
συντάκτης, έτυχε να βρεθώ πιο κοντά στο
θέατρο και τους ανθρώπους του, η πεποίθησή μου αυτή διαρκώς δυνάμωνε, αφού
αναγνώριζα στους περισσότερους σκηνοθέτες
και ηθοποιούς ένα είδος – ας επιτραπεί η
κάπως… αδιάντροπη υπερβολή -, «homo
universalis», ανθρώπους πολύπλευρα
καλλιεργημένους, βαθιά ανήσυχους και
δημιουργικούς, καλλιτεχνικά και κοινωνικά ευαίσθητους, και άριστους χρήστες – οι
περισσότεροι – της ελληνικής γλώσσας.
Η συνομιλία, οι συζητήσεις και οι
συνεντεύξεις μαζί τους ήταν πραγματικά μια απόλαυση, έδιναν πάντα αρκετή
και πολύτιμη τροφή για σκέψη, βοηθώντας, παράλληλα, να καταλάβω καλύτερα
τους βαθύτερους προβληματισμούς για
την τέχνη τους.
Ο κόσμος του θεάτρου, ωστόσο, δεν
είναι μόνον οι παραστάσεις, η πράξη της
σκηνής, ο προβεβλημένος και, ενίοτε, φωτισμένος λόγος των πρωταγωνιστών του και
η λαμπερή εικόνα τους. Πίσω από τις κουίντες, στα παρασκήνια και στα καμαρίνια,
συχνά, εκτυλίσσεται, εκτός «κειμένου» και
σκηνής, η ιλαροτραγωδία του ανθρώπινου
πεπρωμένου, με τους ηθοποιούς και τους
σκηνοθέτες να καθίστανται, ασυναίσθητα ή όχι, οι πολύπαθες ενσαρκώσεις των
κορυφαίων ρόλων.
«Το θέατρο είναι τρία σανίδια, δύο πρόσωπα, ένα πάθος», έλεγε ο Λόπε ντε Βέγκα. Αυτό
το πάθος, η «σμίλη η δεινή των κυλιομένων
αισθήσεων» κατά Βαρβέρη, περιελίσσεται,
ενίοτε, ως ένας θηριώδης κυματισμός που
μπορεί να καταβροχθίσει τα πάντα.
Αν μια από τις πιο ζωτικές λειτουργίες
του θεάτρου είναι να δείχνει τη σκοτεινή
πλευρά των πραγμάτων, τη διαρκή ωμότητα
της ανθρώπινης κατάστασης, το πρόσφατο
θεατρικό παρασκήνιο την αποκάλυψε με
τον πιο αλγεινό τρόπο, μέσα από τα πάθη
των ίδιων των ανθρώπων του. Σχεδόν
άναυδοι και περιδεείς, είδαμε, μέσα από
τον καταιγισμό των καταγγελιών και των
αποκαλύψεων, η υψηλή απαίτηση μιας
πραγματικά μεγάλης τέχνης, να εκβάλλει σε
χυδαιότητα, εξουσιαστική παραφροσύνη,
ηθική νοσηρότητα, πνευματικό εκμαυλισμό.
Συγκλονιστήκαμε από τη σαθρότητα
ανθρώπων που έλαμψαν στη σκηνή, φανερώνοντας τις αφανέρωτες διαστάσεις
και προεκτάσεις της ύβρεως, της άμετρης
δύναμης, του ολέθριου πάθους και της
ποταπότητας.

Αναίσχυντη κάθε απόπειρα
«συμψηφισμού»
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Γι’ αυτά τα βδελυρά γεγονότα δεν μπορεί
να υπάρξει κανένας συμψηφισμός, όπως

επιχειρείται, αναισχύντως, από ορισμένους,
βάζοντας στο ίδιο ζύγι θύτες και θύματα ή
κρατώντας «ίσες αποστάσεις», χάριν μιας
κίβδηλης και ύποπτης «αντικειμενικότητας».
Υπήρξαν, βέβαια, και μερικοί που «διάβηκαν τον Ρουβίκωνα», περιφρονώντας τα
θύματα και στηρίζοντας τους θύτες! Αυτοί,
ας μοιραστούν την καταισχύνη των θυτών.
Αν και είναι παντελώς άδικο να υποστηριχθεί πως το θέατρο και ο κόσμος του
δεν αξίζουν τίποτε λιγότερο, πια, από την
περιφρόνηση - όπως σπεύδουν να πουν
μερικοί -, οπωσδήποτε, όμως, δεν μπορούν
να αποφύγουν να είναι υπόλογοι, έστω,
μιας δικαιολογημένης καχυποψίας, που
ενεργοποιεί απονευρωμένα, από τη ζωή
και την ιστορία, απαξιωτικά στερεότυπα
για την τέχνη του ηθοποιού.
Γιατί, όλα αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν
την ολότητα, όμως πλήττουν βαθύτατα
την εικόνα και την «καλή μαρτυρία»
του θεάτρου, διεπράχθησαν από καταξιωμένους καλλιτεχνικά και υπεράνω
υποψίας σκηνοθέτες και ηθοποιούς και
φαίνεται πως αποτελούν μόνον ένα μέρος
του προβλήματος.
Ωστόσο, μέσα στον κυκεώνα των θλιβερών αποκαλύψεων και το βαθύτατο πλήγωμα της τέχνης του ηθοποιού, αυτές τις
δύσκολες ώρες των σπασμένων χειλιών,
των θαρραλέων λόγων και της σφιγμένης
οργής, όπου μοναδικό διακύβευμα θα
ήταν, αφενός, η στήριξη των θυμάτων και,
αφετέρου, η καθαρκτική εξυγίανση του
χώρου, θα ήταν αναγκαίο ν’ ακουστεί ο
λόγος που το ίδιο το θέατρο αρθρώνει
και απευθύνει μέσα από τους αιώνες. Θα
ήταν απαραίτητο, και ίσως λυτρωτικό, να
αφήσουμε να μας κυριεύσουν οι δονήσεις
από τον παλλόμενο πυρήνα του.
Γιατί, ακόμα κι αν, όσα καταγγέλλονται
και αποκαλύπτονται, είναι «καθεστώς» και
«κανόνας», οι εξαιρέσεις και η παρρησία

των θυμάτων έχουν μια τέτοια ακτινοβόλα
δύναμη που τα εκτοπίζουν.
Γιατί, ακόμα κι αν το θέατρο αποσύρεται
τώρα, άγνωστο για πόσο, μέσα στο «βασίλειο των σκιών», έχει τον τρόπο του να
φωτίζει, με κείνη τη δύναμη της μεγάλης
παράστασης να δημιουργεί μνήμη, όπως
λέει ο Τερζόπουλος.
Γιατί, όσο κι αν προσπαθεί κάποιος,
φορώντας το κοστούμι του σκηνοθέτη
ή του ηθοποιού, να ευτελίσει τον εαυτό
του, δεν μπορεί, και δεν έχει δικαίωμα,
να ευτελίζει την ίδια την τέχνη του.
Γιατί, η σκληρή και αιμάσσουσα αλήθεια
του θεάτρου είναι η μοναδική παρακαμπτήριος προς την πραγματικότητα του
οράματος.
Γιατί, η γοητεία των ρόλων και η μαγεία
της σκηνής θα ζουν πολύ περισσότερο απ’
ό,τι τις ενσάρκωσε. Ο Οιδίπους, ο Κρέων, ο Αίας, ο Άμλετ, ο Ληρ θα ζουν για
πάντα, πέρα από εκείνους που μπήκαν
στο κοστούμι του ρόλου, ανεξάρτητα από
τη μικρότητα ή τη μεγαλοσύνη τους, σαν
αστραφτεροί σηματωροί στον ουρανό της
ανθρώπινης περιπέτειας.
Γιατί, όπως λέει ο Σαίξπηρ, ο κόσμος
όλος είναι μια θεατρική σκηνή και όλοι,
άντρες και γυναίκες, απλά ηθοποιοί. Έχουν
τις εισόδους τους και τις εξόδους τους. Και
ο κάθε άνθρωπος στον καιρό του παίζει
πολλούς ρόλους, καθώς οι πράξεις όπου
εμφανίζεται είναι οι εφτά ηλικίες.
Γιατί, όπως είπε ο Ουάιλντ, το θέατρο
είναι ο πιο άμεσος τρόπος με τον οποίον
ένας άνθρωπος μπορεί να μοιραστεί με
κάποιον άλλον την αίσθηση τού τι σημαίνει
να είσαι άνθρωπος.
Γιατί, όταν ανοίγει η αυλαία, δεν υπάρχει
άλλη πραγματικότητα εκτός από αυτήν
της σκηνής, που περιλαμβάνει όλες τις
κλίμακες που μπορούν να αντιληφθούν
ο νους και οι αισθήσεις.
Γιατί, το θέατρο είναι η τέχνη όχι για

να κρύβεις, αλλά για να βλέπεις το πρόσωπό σου.
Γιατί, το θέατρο, πριν απ’ όλα, είναι το
αέναο παιγνίδι της μεταμόρφωσης, που
μεταμορφώνει την ίδια τη ζωή.
Γιατί, αν ανεβείς ή αντικρίσεις μια φορά
τη σκηνή, ζεις την κάθε μέρα σαν να είναι
μια αθανασία θεάτρου.
Γιατί, όπως λέει ο Χαραλάμπους, «η
νύκτα περνά, και πρέπει, οπωσδήποτε,
να ξυπνήσουμε, και μάλιστα γρήγορα»...
Γιατί, το θέατρο είναι ένας αέρας που
μαζεύεται ολόκληρος μες στον πυρήνα
της αόρατης ύλης του και κτυπά με δύναμη το παράθυρο του λήθαργου και της
πνευματικής αποχαύνωσης.
Γιατί, το θέατρο είναι η πιο ζωντανή και
ενεργός μαρτυρία της ζύμωσης της ανθρώπινης ύλης με τα έμψυχα της ιστορίας των
λέξεων, των παραστάσεων, των εικόνων
και των ήχων, σ’ εκείνο το παλιοσάνιδο
που τελείται η, πάντα, μνησιπήμων πράξη
του έργου.
Γιατί, το θέατρο είναι η πιο λεπτουργημένη «σκευωρία» των αισθήσεων, κάτω
από τα μισοαναμμένα φώτα της ράμπας:
Στρίνμπεργκ, Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Αριστοφάνης, Μπέκετ, Μπρεχτ,
Τσέχοφ…
Γιατί, το θέατρο, αναγκάζει σε απεργία
πείνας ακόμα και την ίδια τη ζωή, για
να διεκδικήσει, μέχρι τελευταίας ρανίδας
αίματος, το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα της
ύπαρξης.
Γιατί, το θέατρο, στην πιο αυθεντική
του εμβίωση, θρυμματίζει το κέλυφος
της αυταρέσκειας ανοίγοντας τον δρόμο
σε μια διαθεσιμότητα απεριόριστη, στο
δύσκολο διακόνημα της προσφοράς και
της μετοχής.
Γιατί, το θέατρο δεν είναι ένας γυάλινος πύργος όπου παίζεται η παντομίμα
μιας γελοίας αυτάρκειας, αλλά είναι στον
δρόμο, είναι δρόμος, ο τόπος όπου μπορεί
κανείς να συναντήσει τον εαυτό του και
τους άλλους.
Γιατί το θέατρο είναι η αναμόρφωση του
σώματος, του μυαλού και των ενστίχτων,
ώστε οι άνθρωποι να ενδίδουν λιγότερο
στην ευκολία και να μπορούν να ανακαλούν ό,τι μπορεί να αποτελέσει αφύπνιση
από την απάθεια και απαλλαγή από τα
σκουπίδια που βυσσοδομούν γύρω μας.
Γιατί, το θέατρο μπορεί περισσότερο
από οποιανδήποτε άλλη μορφή τέχνης
να μιλήσει για τις συνθήκες τού ζην και
να λειτουργήσει ως καθολικό έργο.
Γιατί, το θέατρο είναι η ισχυρότερη
αντίσταση στην πνευματική εξαχρείωση
και την «αισθητική και διανοητική μας
αποδιοργάνωση».
Γιατί, το θέατρο είναι η παράσταση των
συνθηκών και των σκοπών μιας μεγάλης
συνθετικής δραστηριότητας, όπου, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένα και με αλήθεια
αυτό που είμαστε ως άνθρωποι, μπορεί
να αλλάξει τις ιδέες και τις συνθήκες της
συνείδησης, προς τη μεταμόρφωση του
εαυτού μας και του κόσμου.
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Ακολουθώντας το μονοπάτι της δημοσιογραφίας
ΜΑΡΊΑ ΠΗΛΕΊΔΟΥ

Ο

νομάζεται «φαινόμενο Προυστ».
Δεν γνώριζα την ονομασία του,
όμως είχα αντιληφθεί από νωρίς την ύπαρξή του. Το φαινόμενο εξηγεί
πως η όσφρηση συνδέεται άμεσα με τη
μνήμη και τις αναμνήσεις. Ήξερα λοιπόν
τι με οδήγησε στη δημοσιογραφία: μία
μυρωδιά. Η μυρωδιά της εφημερίδας
είχε τρυπώσει στη μύτη μου από παιδί.
Ωστόσο, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο
την αγαπούσα μέχρι που βρέθηκα στην
αίθουσα σύνταξης της “Σημερινής”.
Ακολούθησα το μονοπάτι της δημοσιογραφίας χωρίς να βλέπω τον προορισμό.
Στις σπουδές δοκίμασα διάφορα ρεπορτάζ.
Πολιτικό, κοινωνικό, αθλητικό, ποτέ όμως
οικονομικό. Στα δύο χρόνια, με ένα δίπλωμα
στο χέρι όλοι με συμβούλεψαν να πιάσω
δουλειά για να αποκτήσω εμπειρία. Το
γεγονός ότι ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές

μου δεν θα απέφερε πολλά – μου έλεγαν
–, καθώς η δημοσιογραφία θέλει εμπειρίες, ώρες, βάρδιες και ξενύχτια. Ξεκίνησα
την αναζήτηση, με μεγάλες αμφιβολίες
για τις ικανότητές μου παρά το ότι είχα
αριστεύσει, και ένα πρωινό βρέθηκαν στο
γραφείο του βλοσυρού κ. Μενελάου στο
Sigma. «Ξεκινάς τη Δευτέρα», μου είπε,
όμως λίγο η ανασφάλεια, λίγο η ακλόνητη
πεποίθηση ότι δημοσιογραφία σημαίνει
«γράφω», μίλησα το ίδιο απόγευμα με την
υπεύθυνη του οικονομικού τμήματος της
“Σημερινής”, Χρύσω Αντωνιάδου, και έτσι
απέρριψα την επιλογή της τηλεόρασης.
Το οικονομικό ρεπορτάζ άνθιζε, καθώς
εκείνα τα χρόνια μεσουρανούσε το ΧΑΚ,
το οποίο εγώ στα 19 μου δεν το είχα ούτε
ακουστά. Η Χρύσω (όνομα και πράγμα)
φρόντισε να μου μάθει τα πάντα. Χωρίς
ίχνος ανταγωνισμού, όπως ήξερα ότι επικρατεί στον κλάδο, με πολλή υπομονή και
ανοικτό μυαλό μοιράστηκε τις γνώσεις της
μαζί μου. Η ομάδα απαρτιζόταν από τους:
Άγγελο Αγγελοδήμου, Έλενα Λεοντίου,
Νέαρχο Νεάρχου, Στάλω Γρηγορίου και
άλλους. Ναι, ήμασταν αρκετοί, καθώς τότε
εκδιδόταν και το ένθετο «Οικονομία». Τότε,

οι σελίδες μιας εφημερίδας δεν ήταν αρκετές για να χωρέσουν όσα είχαμε να πούμε
για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.
Στο τμήμα είχαμε όλοι πάνω κάτω την
ίδια ηλικία, παιδιά που προσπαθούσαμε να
βρούμε τον δρόμο μας, να χτίσουμε ένα όνομα
και πάνω απ’ όλα να μαζέψουμε εμπειρίες.
Αμέτρητες ώρες μαζί, εντάσεις, κούραση
αλλά και απέραντη στήριξη ο ένας για τον
άλλο. Φιλίες ζωής και άνθρωποι που έγιναν
οικογένεια μπήκαν στη ζωή μου. Οι μεταπτυχιακές σπουδές συνεχίστηκαν, όμως το
Συγκρότημα «Δίας» ήταν αδιαμφισβήτητα
το μεγαλύτερο σχολείο. Όχι μόνον επειδή
εκεί έγινα δημοσιογράφος, μαθαίνοντας όσα
κανένα πανεπιστήμιο δεν θα μπορούσε να
μου μάθει, αλλά και επειδή εκεί άρχισα να
μαθαίνω τους ανθρώπους και τον εαυτό
μου, τα όρια και τις δυνατότητές μου.
Ο αρχισυντάκτη Ζαχαρίας Κυριακού
ήταν ένας άνθρωπος μετρημένος, με εμπιστοσύνη στην ομάδα του. Εκείνος με πίεζε
να κυνηγώ την αλήθεια, να αμφισβητώ τα
πάντα. Εκείνος με έστειλε και ένα αξέχαστο
πρωινό Σαββάτου να καλύψω την αυτοκτονία μιας κοπέλας από τη Σρι Λάνκα,
η οποία είχε κρεμαστεί σε δέντρο. «Μα

δεν θέλω να πάω», διαμαρτυρήθηκα. «Θα
πας όπου σου πει ο αρχισυντάκτης σου»,
μου απάντησε, και στον δρόμο πήρα και
μια κλήση, επειδή έτρεχα να προλάβω!
Τέσσερα χρόνια γεμάτα πίεση και ιστορικές στιγμές. Κατάρρευση του ΧΑΚ, εκλογές,
Σχέδιο Ανάν, Δημοψήφισμα, ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολυμπιακοί Αγώνες,
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
για την Ελλάδα κ.ά. Αξέχαστα τα κλάματα
από την πίεση του Χριστόφορου Παπαστυλιανού σχεδόν σε κάθε νυχτέρι, που
όμως με έκαναν πιο δυνατή. Αξέχαστη η
αγάπη του Κορνήλιου Χατζηκώστα για
την ελληνική γλώσσα και τα νέα παιδιά,
ο ρομαντισμός του Μάριου Δημητρίου
και η ελπίδα του να αλλάξει τον κόσμο, το
χιούμορ της Σύλβιας Καρακατσάνη και το
πηγαίο δυνατό γέλιο της, ο πονοκέφαλος
από το πληκτρολόγιο του Πάμπου Βάσιλα,
οι πλάκες με τους φωτογράφους, το τοστ
με τυρί και μέλι στην καντίνα του κ. Κούλη,
οι φιλενάδες μου στο «Περιοδικό».
Αξέχαστη και η ατάκα του Γιώργου
Τζιώρτζιου, «η δημοσιογραφία είναι σκουλήκι, αν μπει μέσα σου, δεν θα μπορέσεις
να το βγάλεις ποτέ».

ΘΕΣΗ
... Συνέχεια από σελίδα 1
Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Η Κυβέρνηση, όταν θέλει να αποφύγει τις
ευθύνες της, διορίζει μια ερευνητική
επιτροπή, της οποίας συνήθως τα
πορίσματα καταλήγουν στον κάλαθο
των αχρήστων. Αχρηστεύονται στην
πράξη, ανεξαρτήτως αν είναι ορθά
ή όχι. Ποιος εγγυάται ότι δεν θα
συμβεί το ίδιο και στην υφιστάμενη
έρευνα για τα χρυσά διαβατήρια,
που έχουν ανοίξει μαύρες τρύπες
παντού; Αδίκως είμαστε καχύποπτοι; Όχι, βέβαια. Το κατεστημένο
μάς έδωσε αυτό το δικαίωμα. Και
στο πλαίσιο της άσκησης ελέγχου,
κατά τρόπο υπεύθυνο έναντι της
εξουσίας, απαιτούμε διαφάνεια
και δικαιοσύνη. Την εφαρμογή
των νόμων του κράτους.
Ελπίζουμε, μάλιστα, ότι αυτήν τη
φορά θα υπάρξει διαφάνεια. Και αν
προκύψουν ύποπτοι για ποινικώς
κολάσιμες πράξεις, να αντιμετωπιστούν όπως οι νόμοι της Κυπριακής
Δημοκρατίας καθορίζουν. Χωρίς καμία
επέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας.
Όταν λέμε καμία, το εννοούμε. Καμία.
Διότι η κοινή γνώμη αρχίζει να χάνει
την εμπιστοσύνη της ακόμη και στη
δικαστική εξουσία. Υποψιάζεται ότι οι
διορισμοί δικαστών από τον Πρόεδρο
ενδέχεται να αποκρύβουν στοιχεία
πολιτικών συναλλαγών, συγκάλυψης
και παροχής ανταλλαγμάτων. Δυστυχώς, εδώ φτάσαμε. Και η ευθύνη δεν
ανήκει σε μας, αλλά στον ίδιο τον
Πρόεδρο και στην Κυβέρνηση. Στο
σύνολο του κομματικού κατεστημένου,
που κυβερνά αυτόν τον τόπο.
Ουδείς απαλλάσσεται των ευθυνών του. Ανοχή μηδέν. Συγχωροχάρτι
σε κανέναν. Κυρίως στην Τουρκία.
Διότι, πολύ φοβούμαστε ότι, όπως
πολλάκις έχει δοθεί συγχωροχάρτι
σε ένοχους, κλέφτες και απατεώνες
στο εσωτερικό, διά της Πενταμερούς θα επιδιωχθεί η αθώωση της
Άγκυρας και η δική μας καταδίκη
με τη διάλυση του Κράτους και την
αρπαγή εδαφών, θαλασσών και του
πλούτου μας, του φυσικού μας αερίου.
Δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λένε οι
Τούρκοι. Και ενώ τα διαλαλούν, το
κομματικό κατεστημένο δεν θέλει να
ακούει. Το αντίθετο. Επιμένει στην ίδια
ψευδαίσθηση. Ότι, δηλαδή, εάν τους
δώσουμε την Τύμπου, το 26% ή το
27% της κατεχόμενης Κύπρου στο
πλαίσιο μιας ομοσπονδίας συνομοσπονδιακού χαρακτήρα, υπάρχει η
πιθανότητα να κατευναστεί το θηρίο.
Αυτό κι αν είναι ουτοπία. Αυτή είναι
η πολιτική που προκαλεί κρίσεις,
εντάσεις και τροφοδοτεί την Άγκυρα να αξιώνει κι άλλα. Και θα μας
οδηγήσει στο επόμενο δίλημμα: Ή
θα δεχτούμε τις τουρκικές θέσεις
της ισότιμης κυριαρχίας και της
συνομοσπονδίας ή θα κινδυνεύσουμε να βρεθούμε στο εδώλιο
του κατηγορουμένου. Και ας μην
πανηγυρίζουν κάποιοι ότι εξεδόθη
ψήφισμα για τη διζωνική ομοσπονδία.
Διότι υπάρχουν καλύτερα ψηφίσματα, όπως το 367 του Συμβουλίου
Ασφαλείας, που δεν αναφέρεται στη
διχοτομική ομοσπονδία, αλλά στον
σεβασμό του ενιαίου κράτους της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η τραγωδία είναι ότι, κάθε φορά
που η Άγκυρα παίρνει αυτό που
θέλει, η δική μας ηγεσία πανηγυρίζει και σηκώνει ως σημαία της
την προηγούμενη τουρκική θέση.
Οι Τούρκοι το εκλαμβάνουν ως
αδυναμία και προχωρούν ακάθεκτοι. Και μας κοροϊδεύουν, όπως
πρόσφατα ο κ. Τατάρ, ο οποίος είπε
ότι, αν είμαστε φρόνιμοι, θα υπαναχωρήσει από τα δύο κράτη και
θα δεχτεί συνομοσπονδία. Έλεος!
Εάν αυτή η ηγεσία δεν έχει την
απαιτούμενη δύναμη και αξιοπρέπεια να αντιμετωπίσει την τουρκική
επιθετικότητα, καθιστώντας σαφές ότι
εδώ υπάρχει το κράτος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ας παραιτηθεί και ας
πάει σε εκλογές για ανανέωση της
λαϊκής εντολής. Κανείς δεν εξουσιοδότησε, ούτε τον Πρόεδρο, ούτε τους
κομματικούς μηχανισμούς αυτού του
τόπου να μας εκθέτουν διεθνώς. Δεν
έχουν λαϊκή εντολή να διαλύσουν
την Κυπριακή Δημοκρατία και να
αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος ως
ισότιμο συνιστών κράτος. Τελεία!
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ΣΤΉΝΟΥΝ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΟΥΤΈΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΎΣ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΥΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΕ

Σχεδιάζουν να κλέψουν το φυσικό αέριο
μέσω Μεσογειακής και νέου Κραν Μοντανά
ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

Η ΔΙΆΛΥΣΗ ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΦΈΡΝΕΙ ΚΙ ΑΥΤΉΝ
ΤΗΣ ΑΟΖ, ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ Η
ΤΟΥΡΚΊΑ ΘΈΛΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΊ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΈΣ
ΧΏΡΕΣ, ΔΙΑΤΗΡΏΝΤΑΣ Η ΊΔΙΑ
ΤΟ 39% ΚΙ ΑΦΉΝΟΝΤΑΣ
ΣΕ ΜΑΣ ΤΑ ΧΩΡΙΚΆ ΎΔΑΤΑ

Μ

ετάτονΓΓτουΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες και ο Ύπατος
Εκπρόσωπος
της ΕΕ, Ζοζέπ
Μπορέλ, σφυρίζει ουδέτερα,
αφήνοντας παράθυρα ανοικτά στην Τουρκία κατά τρόπον ώστε να θέτει θέσεις που
υποσκάπτουν την Κυπριακή Δημοκρατία
και προοωθούν τη διάλυση της ίδιας και
της ΑΟΖ της. Απώτερος τουρκικός στόχος
είναι να περιέλθει το φυσικό μας αέριο
στα χέρια της Άγκυρας και γειτονικών
κρατών στο πλαίσιο μιας Μεσογειακής
Διάσκεψης, η οποία εμφανίζεται ως διπλωματική προσπάθεια παράλληλη με
την Πενταμερή, που θα οδηγεί σε ένα
νέο Κραν Μοντανά για μια διχοτομική
λύση ομοσπονδίας - συνομοσπονδιακού
χαρακτήρα. Ήδη υπάρχει σε εξέλιξη ένα
παιχνίδι αναβολής της ημερομηνίας που
θα πραγματοποιηθεί η Πενταμερής. Ενώ οι
Τούρκοι έδωσαν δυο ημερομηνίες αρχές
Μαρτίου, τώρα ζητούν όπως μετακινηθεί
μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και, ως
εκ τούτου, ο ΓΓ του ΟΗΕ… ακολουθεί.

Δυο τουρκικοί
πυλώνες συν ένα

Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό
επιβεβαιώνουν ότι η Τουρκία έχει καταστρώσει μία πολιτική δυο πυλώνων. Ο ένας
έχει ως στόχο τη διάλυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και ο δεύτερος τη δική της
αναβάθμιση εντός της ΕΕ με διάφορους
τρόπους. Αφενός με την εμβάθυνση της
Τελωνειακής Ένωσης και, αφετέρου, με
την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες. Στο βάθος, βεβαίως, όλου
αυτού του σκηνικού βρίσκεται ο έλεγχος
του φυσικού αερίου και της Ανατολικής
Μεσογείου από την Άγκυρα, στη βάση της
Γαλάζιας Πατρίδας. Με τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλάζει και το νομικό
καθεστώς που διέπει σήμερα τις σχέσεις
της με την Τουρκία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο
και τον Λίβανο. Η Πενταμερής και ένα νέο
Κραν Μοντανά εξελίσσονται σε οχήματα
για την επίτευξη των τουρκικών στόχων.
Εκτός και αν τεθεί φρένο από την κυπριακή
Κυβέρνηση με μια σειρά διπλωματικών
και νομικών ενεργειών, που θα στηρίζονται
πάνω στο κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο.

Παιχνίδι για ημερομηνίες
και άλλοθι

Ήδη, φαίνεται ότι, τόσο ο ΓΓ των Ην.
Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες όσο και ο Ύπατος
Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Κοινής
Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, Ζοζέπ
Μπορέλ, ο οποίος φθάνει στην Κύπρο στις
19 του μήνα, επιτρέπουν στις τουρκικές
θέσεις να τίθενται επί τάπητος παρότι είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και το
κεκτημένο. Σε ό,τι αφορά τον κ. Γκουτέρες,
όχι μόνο παράθυρα αφήνει ανοιχτά, για
να καταθέσει η τουρκική πλευρά τις νέες
ιδέες της στη βάση της ισότιμης κυριαρχίας,
που οδηγεί στη συνομοσπονδία και στη
λογική των δύο κρατών, αλλά ταυτοχρόνως φαίνεται ότι ψάχνει για ημερομηνία
σύγκλησης της Πενταμερούς μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, όταν θα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΎΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉΣ
ΑΥΤΌΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΧΆΡΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΊΣΗΜΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ ΌΠΩΣ ΈΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΊ ΣΤΟΝ ΟΗΕ. ΚΡΑΤΆ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΤΗΣ ΤΟ 69% ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΈΝΑ ΜΕΓΆΛΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΆΤΟΣ. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ, ΤΗΝ
ΟΠΟΊΑ ΜΕΤΑΤΡΈΠΕΙ ΣΕ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΌΤΟΥ, ΑΦΉΝΕΙ ΨΊΧΟΥΛΑ. ΌΠΩΣ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΎΣ ΧΆΡΤΕΣ, ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ, ΈΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΛΎΣΗΣ ΣΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΆ ΚΡΆΤΗ. ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΕΊ ΌΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΔΙΆΣΚΕΨΗ, Η ΠΕΝΤΑΜΕΡΉΣ ΚΑΙ ΈΝΑ ΝΈΟ ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΆ, ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΊΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΎΨΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ, ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ,
ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΎΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΊΟ ΚΡΆΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗ ΑΟΖ.

συζητηθεί κατά πόσον θα ήταν δυνατή η
εφαρμογή κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας. Όπως συναφώς πληροφορούμαστε,
η τουρκική πλευρά έχει δώσει αρχικά δύο
ημερομηνίες πριν από τη σύγκληση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή περί
τις αρχές Μαρτίου. Εν συνεχεία ζήτησε
όπως η Πενταμερής μεταφερθεί μετά το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και η Γραμματεία
των Ην. Εθνών, προφασιζόμενη θέματα
κορωνοϊού, ακολουθεί τις τουρκικές υποδείξεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Τουρκία
θα έχει ακόμη ένα άλλοθι προκειμένου να
ζητηθεί η αναβολή της λήψης των όποιων
σε βάρος της κυρώσεων για τις έκνομες
ενέργειές της είτε στο Αιγαίο είτε στην
Κύπρο, επιδιώκοντας ταυτοχρόνως να
γίνουν βήματα για την αναβάθμιση των
σχέσεών της με την ΕΕ.

Η αναβάθμιση
της Άγκυρας στην ΕΕ

Την ίδια στιγμή, ο κ. Μπορέλ κινείται
σε δύο επίπεδα: Το πρώτο επίπεδο είναι η
αποφυγή επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία
με την ανοχή κατ’ ελάχιστον των Αθηνών
και της Λευκωσίας. Ο κ. Μπορέλ όσο και
κράτη-μέλη της ΕΕ ευνοούν την πολιτική
που θέλει αφενός να μην επιβληθούν κυρώσεις και, αφετέρου, να προχωρήσει μια
ειδική σχέση της Τουρκίας με την ΕΕ. Και
αυτό διότι γνωρίζουν, όπως και η Τουρκία, ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η πλήρης
ένταξη, οπότε ψάχνουν τη φόρμουλα του
αμοιβαίου οφέλους.
Το δεύτερο επίπεδο, που είναι συναφές
με το πρώτο, αφορά στην εμβάθυνση της

Τελωνειακής Ένωσης και την ενίσχυση των
σχέσεων Τουρκίας - ΕΕ υπό το πρόσχημα ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος
έχουν μπει σε διαδικασία επίλυσης των
προβλημάτων τους με την Άγκυρα (Πενταμερής και ελληνοτουρκικός διάλογος),
οπότε υπό αυτές τις συνθήκες θα προφασιστούν άπαντες, ακόμη και ημέτεροι, ότι
η Άγκυρα έχει δείξει καλή πρόθεση. Έτσι,
λοιπόν, μέσω και του ΓΓ του ΟΗΕ και
των ενεργειών του κ. Μπορέλ, η Τουρκία εισπράττει συγχωροχάρτι, παρότι έχει
γκριζάρει το Αιγαίο, περιοχές της Κρήτης
και της Ρόδου, καθώς και την κυπριακή
ΑΟΖ, κατέχοντας ταυτοχρόνως 37% του
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας,
κράτους-μέλους της ΕΕ. Πρόβλημα ως προς
τις κυρώσεις, θα μπορούσε να ισχυριστεί
κάποιος ότι θα έχει η Τουρκία εάν κατέρρεε
η Πενταμερής και αν της καταλογίζονταν
ευθύνες. Όμως, αυτό θεωρείται δύσκολο
σενάριο, δηλαδή ο καταλογισμός ευθυνών,
διότι σημαίνει αλλαγή πολιτικής των ευρωπαϊκών κρατών και δη της Γερμανίας,
καθότι η Άγκυρα έχει προειδοποιήσει τον
κ. Μπορέλ διά του Τούρκου ΥΠΕΞ, Αχμέτ
Τσαβούσογλου, ότι εάν της επιβληθούν
κυρώσεις, θα βγάλει εκ νέου τον στόλο
έξω. Που θα πει κρίση.

«Σκόπελος» και εκβιασμός

Είναι, δε, πρόδηλον ότι ο κ. Μπορέλ
μέσα σε αυτό το σκηνικό, δηλαδή του
εξευμενισμού, προβάλλει, όπως και άλλοι αξιωματούχοι της ΕΕ, τη διπλωματική
προσπάθεια της επίλυσης των συνοριακών
διαφορών που έχουν σχέση με την ΑΟΖ

Ποια νομικά
εργαλεία έχει
ο Πρόεδρος για
τον Γκουτέρες
και τον Μπορέλ

Πώς
τροχοδρομείται
συγχωροχάρτι
στην Άγκυρα

Οι Τούρκοι
συνδέουν
την επιβολή
κυρώσεων με
νέα κρίση

και με την υφαλοκρηπίδα στο πλαίσιο μιας
Μεσογειακής Διάσκεψης, που στην ουσία
θα τελεί υπό την αιγίδα της ΕΕ. Εκείνο που
δεν ξεκαθαρίζουν οι θεσμοί της ΕΕ και ο
ίδιος ο κ. Μπορέλ, είναι το καθεστώς με το
οποίο μπορεί να συμμετάσχει κάποιος, και
ποιοι, σε αυτήν τη Μεσογειακή Διάσκεψη.
Τουλάχιστον δεν το έχει πράξει δημόσια.
Ως αποτέλεσμα τούτου, είναι να ανέχεται ο
κ. Μπορέλ, όπως και ο ΓΓ των Ην. Εθνών σε
επίπεδο Πενταμερούς, να χρησιμοποιείται
η Μεσογειακή ως εργαλείο υπόσκαψης
της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον η
Τουρκία θέτει την εξής αξίωση: είτε η Μεσογειακή θα πραγματοποιηθεί όπως και
η Πενταμερής με τους Τουρκοκύπριους
ή δεν θα συμμετάσχει ούτε η Κυπριακή
Δημοκρατία, την οποία δεν αναγνωρίζει.
Η Άγκυρα, για να αποφύγει τον «σκόπελο»
που εγείρει η κυπριακή Κυβέρνηση, ότι
δηλαδή σε μια τέτοια διάσκεψη συμμετέχουν
αναγνωρισμένα κράτη - μέλη, εισηγείται
όπως συμμετάσχουν στη Μεσογειακή ακόμη
και οι πετρελαϊκές εταιρείες ή και άλλοι,
όπως οι Τουρκοκύπριοι που έχουν σχετικά
συμφέροντα επί του θέματος. Δηλαδή, η
Τουρκία αμφισβητεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί πλήρη κυριαρχία και ότι οι
Τουρκοκύπριοι έχουν χωριστό δικαίωμα
διαπραγμάτευσης στα θέματα του φυσικού
αερίου. Αυτή η αξίωση δεν είναι καθόλου
τυχαία. Σχετίζεται με συμφωνίες που έχει
συνάψει ήδη το ψευδοκράτος μαζί με την
τουρκική εταιρεία πετρελαίου. Ως εκ τούτου τη θεωρεί η Άγκυρα ως μία κλασική
ευκαιρία για να εισαγάγει στο παιχνίδι και
την τουρκική εταιρεία πετρελαίων και τους

Τουρκοκύπριους, για να νομιμοποιήσει τις
παράνομες συμφωνίες που έχουν συνάψει
το ψευδοκράτος και η ίδια εντός της ΑΟΖ.

Κατακερματισμός της ΑΟΖ

Παράλληλα και ταυτόχρονα, η Τουρκία επιμένει ότι, σε περίπτωση λύσης του
Κυπριακού, η ΑΟΖ της Κύπρου δεν θα
είναι η υφιστάμενη, δηλαδή δεν θα είναι
η ΑΟΖ που προκύπτει από τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά θα
είναι μία νέα ΑΟΖ, η οποία θα ρυθμιστεί
μεταξύ της ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας που θα προκύψει από τη λύση του
Κυπριακού. Η ρύθμιση αυτή θα αφορά
τον τεμαχισμό της κυπριακής ΑΟΖ με
τις γειτονικές χώρες και την Τουρκία. Σε
ανύποπτο χρόνο από το 2017 είχαμε αναλύσει και υποβάλει αυτήν την τουρκική
στρατηγική, την οποία εμφανίζει σήμερα
η Άγκυρα. Είχαμε μάλιστα δημοσιεύσει
αναλύσεις και χάρτες. Δυστυχώς, οι κυπριακές Κυβερνήσεις και το κομματικό
σκηνικό δεν αντελήφθησαν ορθώς πού
οδηγούνται τα πράγματα. Ότι δηλαδή
με βάση τους τουρκικούς σχεδιασμούς,
σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού στη
βάση μιας ομοσπονδίας, θα απομείνει σε
μας ποσοστό λιγότερο από το 6% της υφιστάμενης Κυπριακής ΑΟΖ. Το 69% θα
περιέλθει στην Τουρκία και από το 31%
που υποτίθεται θα περάσει στην ομόσπονδη
Κύπρο, το 25% θα διανεμηθεί μεταξύ της
Αιγύπτου 17%, του Ισραήλ 2%, της Συρίας 2% και του Λιβάνου 4% (δες χάρτες).
Αυτές ήταν οι δικές μας εκτιμήσεις επί τη
βάσει επίσημων τουρκικών στοιχείων που
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επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια και από το
Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Πρωτογενές δίκαιο

Το θέμα είναι άλλο: Ενώ γνωρίζουμε
πού μας οδηγούν οι Τούρκοι, εμείς επιμένουμε να πέφτουμε στην παγίδα. Γιατί; Το
θέμα είναι συναφές και με το πολιτειακό
σύστημα που θα προκύψει, ομοσπονδία
συνομοσπονδιακού χαρακτήρα, ή εάν
θα ήταν δυνατό να πάμε σε ένα ενιαίο
κράτος αποκεντρωτικού χαρακτήρα,
δηλαδή με ζώνες που θα έχουν τοπική
αλλά όχι κρατική εξουσία και όχι σε μια
ομοσπονδία, όπου οι ζώνες εξελίσσονται
σε δυο ισότιμα συνιστώντα κράτη. Με την
επιμονή της Τουρκίας στο κατάλοιπο της
εξουσίας, δηλαδή τη δυνατότητα άσκησης
πρωτογενούς δικαίου από τα συνιστώντα
κράτη, σε συνδυασμό με τη διάλυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας και την αντικατάστασή της από δυο ισότιμα συνιστώντα
κράτη, εκ των οποίων το ένα θα είναι το
ψευδοκράτος, δημιουργείται: 1) Ένα “new
State of affairs” (νέα τάξη πραγμάτων), που
αφήνει πίσω του άπαξ και διά παντός το
ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
από το οποίο πηγάζουν όλα τα δικαιώματά
μας εντός της υφιστάμενης ΑΟΖ. 2) Ένα
νέο πρωτογενές δίκαιο, επί του οποίου η
Τουρκία πατά για να διαλύσει μαζί με την
Κυπριακή Δημοκρατία και την ΑΟΖ της.

Οι επιλογές του Προέδρου

Ο Πρόεδρος έχει αποφασίσει όπως και
η συντριπτική πλειοψηφία της πολιτικής
ηγεσίας να μπουν μέσα στο ναρκοπέδιο
της Πενταμερούς. Εμείς, ουδέποτε ανήκαμε
στο απορριπτικό στρατόπεδο. Το αντίθετο.
Έχουμε προχωρήσει σε σειρά προτάσεων,
διότι δεν επιχαίρουμε με τις ήττες, ούτε
θέλουμε την καταστροφή αυτού του τόπου. Γι’ αυτό και μιλούμε υπεύθυνα. Ως εκ
τούτου, στο πλαίσιο παραγωγής πολιτικής,
υποβάλλουμε τα εξής: Πρώτον, ο ΓΓ του
ΟΗΕ δεν έχει κανένα δικαίωμα να αφήσει
παράθυρα για νέες ιδέες όπως τις θέλει η
Τουρκία, στη βάση δηλαδή της ισότιμης

Της Κυριακής

ΔΙΆΛΥΣΗ ΑΟΖ ΚΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΌΣ…
ΑΥΤΟΊ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΧΆΡΤΕΣ ΕΠΊ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΑΠΟΤΥΠΏΝΕΤΑΙ Η ΔΙΆΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΑΟΖ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΎΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΛΎΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ, ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ, ΌΠΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΏΚΕΙ Η ΤΟΥΡΚΊΑ. ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΤΟ 31% ΠΟΥ ΑΦΉΝΟΥΝ ΟΙ ΤΟΎΡΚΟΙ ΣΕ ΈΝΑ
ΟΜΌΣΠΟΝΔΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ, ΤΟ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΌ ΤΗΣ ΤΆΞΗΣ ΤΟΥ 25% ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΊΓΥΠΤΟ (17%), ΤΟ ΙΣΡΑΉΛ (2%),
ΤΗ ΣΥΡΊΑ (2%) ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΊΒΑΝΟ (4%). ΟΙ ΧΆΡΤΕΣ ΑΥΤΟΊ ΈΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΊ ΣΕ ΑΝΎΠΟΠΤΟ ΧΡΌΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΤΏΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΑΝΤΊ ΤΗΣ ΕΞΕΥΜΕΝΙΣΤΙΚΉΣ, ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ Η ΠΕΝΤΑΜΕΡΉΣ ΚΑΙ
ΈΝΑ ΝΈΟ ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΆ. ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΔΗΛΑΔΉ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΈΝΗΣ ΚΑΙ ΟΥΤΟΠΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΣΤΟΝ Κ. ΤΑΤΆΡ ΝΑ ΜΑΣ
ΚΟΡΟΪΔΕΎΕΙ ΌΤΙ, ΕΆΝ ΔΕΧΘΟΎΜΕ ΤΗΝ ΙΣΌΤΙΜΗ ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ, ΘΑ ΔΕΧΘΕΊ ΑΝΤΊ ΛΎΣΗΣ ΔΎΟ ΚΡΑΤΏΝ, ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ!!

κυριαρχίας, που οδηγεί σε συνομοσπονδία
και σε δυο κράτη, δηλαδή στη διάλυση
κράτους-μέλους των Ην. Εθνών. Υπό αυτές
τις συνθήκες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
θα πρέπει να θέσει από την πρώτη στιγμή
στην Πενταμερή ότι οποιαδήποτε νέα ιδέα
μπορεί να τεθεί στο τραπέζι, εφόσον όμως
δεν παραβιάζει τα θεμελιώδη ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως είναι
το 367 του ’75, το οποίο καθορίζει ρητώς
τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ενιαίου Κράτους της
Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφέρεται
στην έναρξη της αποχώρησης τουρκικών
στρατευμάτων και επιστροφής των προσφύγων. Τονίζουμε, δε, ότι το ψήφισμα 367
περιλαμβάνει το σύνολο του ψηφίσματος
3212 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Έτσι, εξ υπαρχής καθαρίζει το τραπέζι και ο
ΓΓ τίθεται ενώπιον των δικών του ευθυνών.
Ότι, δηλαδή, δεν μπορεί από θεματοφύλακας του Διεθνούς Δικαίου να εξελιχθεί
σε συνένοχο της καταστρατήγησής του
και δη της παραβίασης των κυριαρχικών
δικαιωμάτων κράτους-μέλους του Οργανισμού Ην. Εθνών και δη του άρθρου 2
παράγραφος 4, που ρητώς αναφέρει ότι δεν
επιτρέπεται η χρήση βίας, ούτε μπορεί να
αναγνωριστεί οποιαδήποτε Αρχή, κράτος ή
οντότητα που προέκυψε από τη χρήση των
όπλων. Αυτή η παράνομη «Αρχή» είναι το
ψευδοκράτος, το οποίο η Τουρκία αρχικά
επιδίωκε να αναγνωριστεί μέσω ομοσπονδίας, μετά μέσω χαλαρής ομοσπονδίας και
σήμερα μέσω συνομοσπονδίας.
Δεύτερον, στις 19 του μήνα, όταν θα
έρθει ο κ. Μπορέλ στην Κύπρο, θα πρέπει
να του υποδειχθεί ότι είναι υποχρεωμένος
να υπηρετεί το κοινοτικό κεκτημένο, το
οποίο στη δική μας περίπτωση στηρίζεται
πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος
βασικός πυλώνας είναι το πρωτόκολλο
10, βάσει του οποίου εντάχθηκε ολόκληρη η Κυπριακή Δημοκρατία στην ΕΕ, με
απόκλιση της εφαρμογής του κεκτημένου
στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα, ακριβώς
λόγω της παράνομης παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων. Εάν οι Τουρκοκύπριοι
επιθυμούν να συμμετάσχουν στα οφέλη

του φυσικού αερίου, τότε μπορούν να
επανενσωματωθούν στο ενιαίο κράτος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο
μέσα από τις συνομιλίες λύσης θα πρέπει να βελτιωθεί προς το καλύτερο και
να εναρμονιστεί με τις αρχές και αξίες
της ΕΕ και όχι να διαλυθεί η Κυπριακή
Δημοκρατία για να εναρμονιστεί μέσω
συνομοσπονδίας ή χαλαρής ομοσπονδίας,
όπως αυτές πηγάζουν από τους κανόνες
των τουρκικών τανκς. Ο δεύτερος βασικός
πυλώνας, που είναι συναφής με τα ανωτέρω, αφορά στην αντιδήλωση της 21ης
Σεπτεμβρίου του 2005, που αναφέρει ότι η
προϋπόθεση της συνέχισης της ενταξιακής
πορείας της Τουρκίας είναι η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την
Τουρκία. Δεν μπορεί ο κ. Μπορέλ να μην
υπερασπίζεται την Κυπριακή Δημοκρατία
καθιστώντας σαφές προς την Τουρκία ότι:
Α) Αν επιθυμεί να συμμετάσχει σε μία
Μεσογειακή Διάσκεψη, υποχρεούται να
αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία,
που συνιστά κράτος-μέλος της ΕΕ. Β) Συνεχίζει να ισχύει και το Πρωτόκολλο 10
και η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου.
Αυτές είναι οι επίσημες θέσεις της ΕΕ.

Το νέο χαλιφάτο

Βεβαίως, εάν εμείς οι ίδιοι δεν διεκδικούμε αυτό το νομικό πλαίσιο που καθορίζουν η ΕΕ και ο ΟΗΕ, κανείς δεν θα
εμφανιστεί βασιλικότερος του Βασιλέως.
Συνεπώς, ο έχων έννομο συμφέρον, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία, θα είναι
σαφής καθορίζοντας ότι δεν επιτρέπει την
αξίωση της Τουρκίας για τη διάλυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας, που σημαίνει και
τη διάλυση της υφιστάμενης Κυπριακής
ΑΟΖ. Η δε ΕΕ ας μην έχει την ψευδαίσθηση
ότι, εάν πέσει η Κύπρος, θα γλιτώσουν από
έναν μπελά. Εάν πέσει η Κύπρος και το
Αιγαίο, θα ακολουθήσουν κι άλλα τμήματα
της Ευρώπης, διότι η Τουρκία θα θέσει
την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
κάτω από τον δικό της έλεγχο. Και, ως εκ
τούτου, θα έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν
το νέο χαλιφάτο του Ταγίπ Ερντογάν, με
ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Της Κυριακής
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Αγγλοτουρκο-διζωνικές
υμνολογίες του Αβέρωφ
για άλλη μια φορά, πως μία είναι η Κύπρος
και ένα είναι το σχέδιο για να λύσουμε
το κυπριακό πρόβλημα. Δεν συζητούμε,
και δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτε
άλλο, πέραν της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας στη βάση των ψηφισμάτων
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και
του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα».
Στις 1/9/2019, μετά από συνάντηση
με τον Ρώσο πρέσβη, δήλωσε ότι είναι
«ξεκάθαρή μας θέση ότι δεν χρειάζονται
Σύνοδοι Κορυφής και πενταμερείς για
να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο λύσης του
κυπριακού (…) για μια Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία».
Απορία: Γιατί ο Πρόεδρος μεταβαίνει σε
νέα πενταμερή, με ένθερμη υποστήριξη του
Αβ. Νεοφύτου, αφού το πλαίσιο λύσης του
Κυπριακού είναι ξεκάθαρο; Ακολούθως
ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ παραδέχτηκε: «Η
Τουρκία ήθελε ανέκαθεν τα δυο κράτη. Τα
δυο κράτη ήταν πάντα ο εθνικός στόχος
των Τούρκων». Απορία ξανά: Πώς ο Ν.
Αναστασιάδης, με την συνεπικουρία του
Αβ. Νεοφύτου, θα εξουδετερώσουν αυτόν
τον εφιάλτη; Απαντούν: Με την αγγλοτουρκο-διζωνική ομοσπονδία!
Στις 17/7/2019, ο Αβ. Νεοφύτου επέμενε: «Εμείς στον Δημοκρατικό Συναγερμό,
ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλουμε επανεκκίνηση
και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για
συνολική λύση του Κυπριακού από εκεί
που έχουμε μείνει. Και το πλαίσιο για εμάς
είναι ξεκάθαρο, γιατί για τον Δημοκρατικό
Συναγερμό δεν υπάρχουν ούτε Σχέδια “Β”
ούτε “Γ”. Ο μόνος δρόμος να ζήσουμε σε
μια επανενωμένη πατρίδα περνάει μέσα
από το πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Και ο νέος διάλογος,
αν θα ξεκινήσει, δεν μπορεί να αγνοήσει
τις παραμέτρους Γκουτέρες».

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΣΥ ΑΠΟΡΡΊΠΤΕΙ
ΜΕΤΆ ΒΔΕΛΥΓΜΊΑΣ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΛΎΣΗ
ΔΎΟ ΚΡΑΤΏΝ, ΑΛΛ’
ΕΊΝΑΙ ΥΠΈΡΜΑΧΟΣ
ΚΑΙ ΘΙΑΣΏΤΗΣ ΤΗΣ
ΆΛΛΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΉΣ ΚΟΠΉΣ ΚΑΙ ΕΠΙΝΌΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΉΣ ΥΙΟΘΈΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΊΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΟΔΙΖΩΝΙΚΉΣ ΔΉΘΕΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ

Τρεις Αρμοστές!

Μ

ερίδα των Κύπριων πολιτικών
υποφέρουν
διαχρονικά
από ολέθρια
σύνδρομα:
Γνωσιολογικής
κατωτερότητας, τουρκοφοβίας, αγγλολαγνείας, «πατριωτικού ρεαλισμού», τι θα
πουν οι ξένοι, να μην κατηγορηθούμε
ότι είμαστε «κακά παιδιά», κ.λπ. Κάποιοι
εξ αυτών εκλαμβάνουν τους πολίτες ως
άνοα πρόβατα, τα οποία θέλουν μόνο
να βελάζουν παθητικά στις κομματικές
στάνες τους. Κάποιοι νομίζουν ότι οι
πολίτες είναι παλαβοί, γι’ αυτό και τους
πετούν κατάμουτρα ό,τι ανοητολογίες
μπορεί να εκτοξευθούν από το έρκος
των οδόντων τους.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος του
ΔΗΣΥ, γόνος αγροτικής οικογένειας και
με πατέρα βοσκό, για τον οποίο είναι υπερήφανος, λογιστής το επάγγελμα και πολιτικός εκ τυχαιότητας, την περ. Πέμπτη,
4/2/2021, έδωσε συνέντευξη εφ’ όλης της
ύλης στον Γιαννάκη Καρεκλά, στο ΣΙΓΜΑ. Ερωτήθηκε για πολλά και, φυσικά,
για το Κυπριακό, με ιδιαίτερη αναφορά
στη λύση δύο κρατών που η Τουρκία
και ο εδώ εγκάθετός της κανοναρχούν
επίμονα. Είπε:
«Πρωτεύον για μένα είναι να έχουμε
χώρα. Στόχος είναι να έχουμε επανενωμένη
χώρα. Αν μέχρι το 2023 η χώρα μου θα
είναι με βούλα διχοτομημένη, και δυο
κράτη, εγώ δεν έχω θέση στην πολιτική
και χαλάλι τους και τα αξιώματα και οι
προεδρίες. Εγώ δεν θέλω να έχω θέση σε
τόπο, που έχυσαν αίμα, αγώνες, θυσίες,
να γλιτώσουμε από το ταξίμ για να τσακώνονται οι δελφίνοι ποιος θα φορέσει
κοστούμι σε μια χώρα που, ο μη γένοιτο,
θα έχει το ταξίμ ως αποτέλεσμα».

Βάναυση εξαπάτηση

Θλιβερές ατάκες και αστειότητες εξαπάτησης. Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ απορρίπτει μετά βδελυγμίας την τουρκική λύση
δύο κρατών, αλλ’ είναι υπέρμαχος και
θιασώτης της άλλης, αγγλικής κοπής και
επινόησης και τουρκικής υιοθέτησης και

αξίωσης, της αγγλοτουρκοδιζωνικής δήθεν
ομοσπονδίας.
Ο Αβ. Νεοφύτου, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας και όλη η συνεπαρτζιά
της διζωνικής ομοχειρίας καθημερινά
ψαλμωδούν ότι με την διζωνική τερατουργία θα επανέλθουμε σε ένα «κανονικό κράτος», στηριγμένο στις αρχές
και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη
Χάρτα του ΟΗΕ, στο Διεθνές και Κοινοτικό
Δίκαιο και στα ψηφίσματα του διεθνούς
οργανισμού.
Πρόκειται για αδίστακτη παραπλάνηση
και βάναυση εξαπάτηση των πολιτών. Τι
προνοεί η αγγλοτουρκο-διζωνική, που
δεν αφίσταται της λύσης των δύο κρατών;
Πρώτα απ’ όλα, και οι δύο λύσεις είναι
τουρκικές με αγγλική επίνευση, επειδή
η Βρετανία, από το 1955 δεν σταμάτησε
να υποστηρίζει την τουρκική στοχοθεσία,
πρώτα για διχοτόμηση της Κύπρου.

Βρετανικής έμπνευσης

Όπως ο Δρ Κλέαρχος Α. Κυριακίδης,
επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Νομικής
του Πανεπιστημίου UCLan στην Κύπρο,
σημειώνει σε ανάλυσή του («Σημερινή»,
17/12/20216):
«Η ιδέα της διχοτόμησης της Κύπρου
ήταν έμπνευση του Sir Ivone Kirkpatrick,
στις 31 Μαΐου 1956. Την ιδέα, στη συνέχεια, ενέκρινε στις 17 Δεκεμβρίου 1956 ο
Adnan Menderes, ο τότε Τούρκος Πρωθυπουργός. Ο τελευταίος είχε επηρεαστεί
από την πρώτη φιλο-διχοτομική έκθεση του συμβούλου του, Nihat Erim, της
24ης Νοεμβρίου 1956. Με άλλα λόγια, η
προτεινόμενη διχοτόμηση της Κύπρου σε
‘ζώνες’ ήταν βρετανικής εμπνεύσεως με
τουρκική υποστήριξη. Σήμερα, η πρόταση είναι ενσωματωμένη στην προοπτική
νομιμοποίησης της ‘δι-ζωνικότητας’ μέσω
μιας ‘λύσης’».
Ποιες είναι οι βασικές αρχές πάνω
στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατοχυρώνονται στο άρθρο
2, της Συνθήκης της ΕΕ; Ο σεβασμός της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία,
η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των

δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν
σε μειονότητες.

Διζωνικότητα

Το διζωνικό μόρφωμα, που επιχειρείται
να επιβληθεί στους Κυπρίους, ουδαμόθεν
του πλανήτη απαντάται, παρά μόνο στη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου δυνάμεις του
ΝΑΤΟ εδώ και χρόνια παρατάσσονται
μεταξύ Σέρβων και Βοσνίων για να μην
αλληλοσφαχτούν. Παλαιότερα, ο «Φιλελεύθερος» (όπως γράφει ο εκλεκτός συνάδελφος Κώστας Βενιζέλος, 15/10/2018),
είχε αποκαλύψει «απόρρητο έγγραφο του
Διεθνούς Οργανισμού, με την υπογραφή του στενού συνεργάτη του Αλεξάντερ
Ντάουνερ, Στίβεν Μπερκ, το οποίο επικεντρώθηκε στο θέμα της διζωνικής.
»Το έγγραφο είχε συνταχθεί τότε με
εντολή του ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα στο Κυπριακό, Αλεξάντερ
Ντάουνερ. Το βασικό συμπέρασμά του
ήταν πως ‘οι δύο πλευρές ποτέ δεν έχουν
συμφωνήσει επί του θέματος της διζωνικότητας, άσχετα με τους όρους των κ.κ.
Κουεγιάρ και Γκάλι και την υιοθέτηση
των όρων αυτών στα προσχέδια από τις
Ιδέες Γκάλι μέχρι το σχέδιο Ανάν’. Από
το έγγραφο καθίσταται σαφές ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί
έναν όρο, ‘χωρίς περιεχόμενο’».
Η διζωνικότητα, ποια σχέση ή ταύτιση
έχει με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και
τις αρχές ενός κανονικού κράτους; Ας
προσεχθεί ο ορισμός της διζωνικότητας,
όπως τον καθόρισε ο τότε ΓΓ του ΟΗΕ,
Πέρεζ ντε Κουεγιάρ, σε δήλωσή του στις
26 Φεβρουαρίου 1990, και στην έκθεσή
του της 8ης Μαρτίου 1990:
«Η διζωνικότητα της ομοσπονδίας είναι
ξεκάθαρο ότι πρέπει να προέρχεται από το
γεγονός ότι το κάθε ομοσπονδιακό κράτος
θα διοικείται από μια κοινότητα στην οποία
θα υπάρχει σταθερά εγγυημένη ξεκάθαρη
πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησίας
περιουσιών στην περιοχή της κάθε κοινότητας. Θα είναι επίσης ξεκάθαρο από το
γεγονός ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
δεν θα επιτρέπεται να παρεμβαίνει στις
εξουσίες και λειτουργίες των ομοσπονδιακών κρατών».

Δι-κοινοτισμός

Ερώτηση προς Αβ. Νεοφύτου: «Η σταθερά εγγυημένη ξεκάθαρη πλειοψηφία
πληθυσμού και ιδιοκτησίας περιουσιών
στην περιοχή της κάθε κοινότητας» δεν
συγκρούεται και δεν παραβιάζει κραυγαλέα τις βασικές αρχές της ΕΕ και τις
θεμελιώδεις ελευθερίες των Ευρωπαίων
πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας;
Ο δι-κοινοτισμός, στον οποίο αναφέρεται
συχνά ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είναι μία
άλλη βρετανικής έμπνευσης και κοπής, έννοια, την οποία ο λόρδος Ράντκλιφ εισήγαγε
στο δι-κοινοτικό Σύνταγμα που πρότεινε
(1956) για την Κύπρο. Ο δι-κοινοτισμός
συναρτάται προς την διζωνικότητα, στην
οποία ανέκαθεν επιμένουν οι Τούρκοι.
Όπως σημειώνει ο Δρ Κυριακίδης,
«σε Έκθεσή του, ο Λόρδος Radcliffe
προσδιόρισε εύγλωττα τις ανόμοιες αιτίες
καθώς και τις διαιρετικές επιπτώσεις του
‘δι-κοινοτισμού’». Ουσιαστικά, «ο Λόρδος
έδωσε νέα ζωή σε μια απαρχαιωμένη και
διαιρετική έννοια στο οθωμανικό σύστημα
Μιλλέτ (δηλαδή θρησκευτικής κοινότητας)».
Διζωνικότητα, δικοινοτισμός, διχοτόμηση, σταθερά εγγυημένη ξεκάθαρη
πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησίας περιουσιών στην περιοχή της κάθε
κοινότητας, δύο συνιστώντα κρατίδια…
Πώς ταυτίζονται αυτές οι εγκληματικές
παραβιάσεις θεμελιωδών αρχών με εκείνες
της ΕΕ και του ΟΗΕ; Καμία απάντηση. Ή,
μάλλον, μία απάντηση: Ότι η διζωνική
έγινε αποδεκτή από τον Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο και μέχρι σήμερα είναι το λάβαρο
όλων των κυβερνήσεων και Προέδρων.

Δύο κράτη

Ο Αβ. Νεοφύτου ας εξηγήσει, επίσης,
γιατί εμμένει σε μιαν αγγλοτουρκο-διζωνική δήθεν ομοσπονδία, η οποία, αν
γίνει αποδεκτή, θα διαλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία (κοινό ανακοινωθέν
Αναστασιάδη-Έρογλου,11/2/2014) και
θα οδηγήσει την Κύπρο αύτανδρη σε
μία νέα τουρκοκρατία; Είναι δεκάδες
πεισματώδεις δηλώσεις του εξύμνησης
του διζωνικού εκτρώματος
Στις 22/7/2019 δήλωσε: «Ως Δημοκρατικός Συναγερμός, επαναλαμβάνουμε

Διζωνικότητα,
δικοινοτισμός,
διχοτόμηση,
σταθερά εγγυημένη
ξεκάθαρη
πλειοψηφία
πληθυσμού και
ιδιοκτησίας
περιουσιών στην
περιοχή της
κάθε κοινότητας,
δύο συνιστώντα
κρατίδια… Πώς
ταυτίζονται αυτές
οι εγκληματικές
παραβιάσεις
θεμελιωδών αρχών
με εκείνες της
ΕΕ και του ΟΗΕ;
Καμία απάντηση.
Ή, μάλλον, μία
απάντηση: Ότι η
διζωνική έγινε
αποδεκτή από
τον Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο και μέχρι
σήμερα είναι το
λάβαρο όλων των
κυβερνήσεων και
Προέδρων

Να εννοήσουμε ότι ο Πρόεδρος μεταβαίνει στη νέα πενταμερή με μόνη παντιέρα
την αγγλοτουρκοδιζωνική τερατουργία
χωρίς σχέδιο Β’ ή Γ’ και τις παραμέτρους
Γκουτέρες, τα οποία η Τουρκία και ο κατοχικός ηγέτης απέρριψαν και έθαψαν;
Δηλαδή: Ο Ν. Αναστασιάδης θα επιμένει
στην αγγλοτουρκοδιζωνική για να… αποφύγει την τουρκική λύση των δύο κρατών,
για να καταλήξει σε μια συνομοσπονδία;
Και αν δεν βρούμε λύση σύντομα;
Μην ανησυχεί κανείς. Τρεις (!!) Ύπατοι
Αρμοστές της Βρετανίας (στη Λευκωσία,
στην Αθήνα και στην Άγκυρα), ήρθαν ειδικά και συνάντησαν (5/10/2020) και τον
Πρόεδρο του ΔΗΣΥ.
Ο Αβ.Νεοφύτου σε δηλώσεις του είπε
πως έρχονται εξελίξεις στο εθνικό μας
θέμα και πρέπει να προετοιμαστούμε
σοβαρά γιατί το Κυπριακό θα μπει σε
βαθιά νερά. Και πως αυτή θα είναι «μια
τελευταία ευκαιρία για μια προσπάθεια
εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού, μια
σοβαρότατη προσπάθεια εκ μέρους του
διεθνούς παράγοντα και της ΕΕ».

Τσουνάμι

Και αν δεν εγκρίνουμε την αγγλοτουρκοδιζωνική τους; Μέσα στο καλοκαίρι να
αναμένουμε τσουνάμι, προειδοποίησε ο Αβέρωφ. Δεν ονειρεύεστε! Επιστρέφουμε πάση
δυνάμει στο… 2004, όταν μας απειλούσαν με
Κασουλίδειες Μικρασιατικές Καταστροφές,
με Κληριδικούς όρκους στα Ιερά Ευαγγέλια
και με Αναστασιάδειους εκβιασμούς ότι θα
μας μπήξουν το Αναν-ικό έκτρωμα.
Μετά από 46 χρόνια αδιέξοδων συνομιλιών και καταστροφικών υποχωρήσεων, η
πολιτική ηγεσία του τόπου, ψοφοδεής, ανεπαρκής, τουρκοφοβική, αγγλολάγνα, επιμένει
στον βολικό, τουρκικό αμανέ της αγγλοτουρκοδιζωνικής. Προφανώς δεν ανησυχεί για
την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας,
ούτε για την τουρκοποίηση της νήσου.
Δεν νοιάζεται για την εθνική και βιολογική επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού.
Ούτε και σκέφτηκε ποτέ πως η ολέθρια
συνταγή της διζωνικής δεν μπορεί να είναι
η σωτηρία και η διάσωση της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Και, φυσικά, αρνείται να αντισταθεί στην εξολόθρευση του Ελληνισμού
με μία νέα απελευθερωτική στρατηγική
και πολιτική σωτηρίας της Κύπρου από
τον Αττίλα, με πανεθνική ομοψυχία και
ένοπλη κινητοποίηση.

14.02.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

«Το τέλος του τόπου,
η κυριαρχική ισότητα»

από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά.

Η κυριαρχική ισότητα
οδηγεί σε συνομοσπονδία

ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

Εάν η τουρκική πλευρά θέσει στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων -όπως
λέει και δημοσίως- την κυριαρχική
ισότητα, που αντιλαμβανόμαστε πλέον
ότι οδηγεί σε ένα μοντέλο συνομοσπονδιακού χαρακτήρα, έχετε σκεφτεί πώς
θα το αντιμετωπίσετε;

«ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΎΝ ΟΙ
ΤΟΎΡΚΟΙ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΈΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΚΥΡΊΑΡΧΑ ΚΡΆΤΗ,
ΤΑ OΠΟΊΑ ΘΑ ΣΥΝΈΛΘΟΥΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΉΣΟΥΝ ΣΕ
ΈΝΑ ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ, ΏΣΤΕ ΝΑ
ΘΈΣΟΥΝ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΎ ΥΠΌ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΉ ΜΟΡΦΉ
ΚΆΠΟΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕΣ»

Δ

εν υπάρχει περίπτωση
η δική μας πλευρά να
δεχθεί τη θέση που
προβάλλει η τουρκική
πλευρά περί κυριαρχικής ισότητας, δηλώνει σε συνέντευξή του
στη «Σημερινή» o διαπραγματευτής για
το Κυπριακό, Ανδρέας Μαυρογιάννης.
Τονίζοντας ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί
τις δύο έννοιες «κυριαρχική ισότητα» και
«δύο κράτη» κάπως εναλλακτικά, υπονοώντας ότι αυτό που επιθυμεί είναι συνομοσπονδιακή μορφή λύσης. Και προσθέτει
χαρακτηριστικά πως κάτι τέτοιο θα είναι
θανατηφόρο και το τέλος του τόπου μας.
Παράλληλα, ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρει
ότι η σύγκληση της άτυπης Πενταμερούς
Διάσκεψης είναι ένα θέμα που παραμένει
ρευστό, κάνοντας λόγο για πολιτικά παιχνίδια της Τουρκίας, η οποία δεν αποκλείεται
να αποκρύβει, κατά την έκφρασή του, ενδεχομένως, την από μέρους της έλλειψη
πραγματικής πολιτικής βούλησης.
Σε άλλο σημείο ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αναφέρει ότι η Βρετανία «έχει
κάποιες ιδέες και κάποιες σκέψεις σε μια
προσπάθεια συμφιλίωσης, του μοντέλου
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας,
με κάποιες από τις απαιτήσεις της νέας
τουρκοκυπριακής ηγεσίας».
Ακολουθεί αυτούσια η συνέντευξη:

Από τον περασμένο Δεκέμβριο
ακούμε συνεχώς νέες ημερομηνίες για
τη σύγκληση της άτυπης Πενταμερούς
Διάσκεψης, σε σημείο που προκαλεί
ανησυχία και καχυποψία. Έχουμε νέα
πληροφόρηση για το πότε πιθανόν να
διεξαχθεί; Είναι η Τουρκία που παίζει
παιχνίδια με τις ημερομηνίες και γιατί;

Γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες επαφές
και βολιδοσκοπήσεις για την εξεύρεση κατάλληλης ημερομηνίας και καταλλήλου μέρους
για την άτυπη συνάντηση «5+1». Υπάρχει
σαφώς δυστοκία, και λόγω αντικειμενικών
δυσκολιών, κυρίως λόγω των περιορισμών
του κορωνοϊού αλλά και πιθανότατα, παρά
το ότι δεν το ομολογούν, και λόγω πολιτικών
παιγνιδιών της Τουρκικής πλευράς, είτε
διασυνδέοντας την συνάντηση αυτήν με το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, είτε
με άλλους παράγοντες είτε αποκρύβοντας
ενδεχομένως την από μέρους τους έλλειψη
πραγματικής πολιτικής βούλησης. Μας προξενεί ιδιαίτερη ανησυχία και απογοήτευση.
Το θέμα παραμένει ρευστό. Εμείς πάντως
κάνουμε ότι μπορούμε για να συνέλθει η
συνάντηση το συντομότερο δυνατό.
Τι άλλαξε από το 2017 ως προς το
θετικότερο για να πάμε σε μία Διάσκεψη,
εφόσον οι Τούρκοι κατά γενικήν ομολογίαν είναι περισσότερο αδιάλλακτοι
από το 2017.

Δεν άλλαξε ουσιαστικά η στάση της Τουρκίας. Μετά την αποτυχία στο Κραν Μοντανά,
εμείς θέλαμε αμέσως να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση και η θέση μας επ’ αυτού παραμένει
σταθερή. Ενώπιον όμως της άρνησης της
άλλης πλευράς, ο Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες έκανε λόγο για
ανάγκη μίας περιόδου περισυλλογής. Δεν
μπορούσαμε παρά να προσχωρήσουμε στην
εισήγηση του Γενικού Γραμματέα. Ήμασταν

βεβαίως ευτυχείς όταν μερικούς μήνες αργότερα αποφάσισε να διορίσει την κα Τζέιν
Χολ Λουτ, για να ξεκινήσει προσπάθεια να
τεθεί η διαπραγμάτευση πάνω στις ράγες.
Εργαστήκαμε στενά με τον Γενικό Γραμματέα
και με την κα Λουτ, πάντα επιδεικνύοντας
καλή διάθεση και ετοιμότητα. Τελευταία φαίνεται επιτέλους να ωριμάζει η κατάσταση
και να μπορεί να συγκληθεί από τον ΓΓ η
άτυπη συνάντηση «5+1». Βεβαίως τίποτα
δεν είναι εύκολο. Δύσκολα θα μπορούσα
να πω πως συντρέχουν επί της ουσίας των
θεμάτων, καλύτερες προϋποθέσεις σήμερα
σε σχέση με τον Ιούλιο του 2017. Απλώς
έχει ανοίξει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας
για συνέχιση της διαπραγμάτευσης. Είμαστε χώρα υπό κατοχήν και δεν έχουμε την
πολυτέλεια της αδράνειας.

«Η σύγκληση
της άτυπης
Πενταμερούς
Διάσκεψης είναι
ένα θέμα που
παραμένει ρευστό
(…) Η Τουρκία
δεν αποκλείεται
να αποκρύβει,
ενδεχομένως,
την από μέρους
της έλλειψη
πραγματικής
πολιτικής
βούλησης»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατηγορούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση
ότι ασκεί πολιτική κατευνασμού… Η
πρόταση με επίκεντρο το αεροδρόμιο
της Τύμπου, στο πλαίσιο των Μέτρων
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, είναι τελικά μέτρα που θα υποβοηθήσουν τη
διαπραγμάτευση; Επειδή θα μπορούσε
κάποιος να ισχυριστεί ότι η πρόταση
εδράζεται επίσης στο πλαίσιο της πολιτικής του κατευνασμού.

Το άνοιγμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα
του αεροδρομίου της Τύμπου είναι ένα
πάρα πολύ σοβαρό μέτρο, που άπτεται
θεμελιωδών διαστάσεων νομιμότητας.
Να υπενθυμίσω, όμως, πως στην περίοδο
1993-1994 συζητείτο ήδη ζήτημα ανοίγματος του αεροδρομίου Λευκωσίας και για
τους Τ/κ και την τ/κ κοινότητα, ως ΜΟΕ.
Συζητήσεις έγιναν και αργότερα, ιδιαίτερα
κατά την περίοδο 2005-2006, σε σχέση
με το αεροδρόμιο Τύμπου και σε σχέση με
την Αμμόχωστο και για το λιμάνι, τότε και
αργότερα, και δη το 2014 με την επίσκεψη

του τότε Αντιπροέδρου των ΗΠΑ και τώρα
Προέδρου, Τζο Μπάιντεν. Δεν υπάρχει τίποτα
που να είναι εντελώς νέο. Γνωρίζουμε καλά
τις δυσκολίες. Έχουμε επίσης συναίσθηση
του διακυβεύματος. Όμως σ’ αυτούς τους
δύσκολους καιρούς και με τον ακατάπαυστο φαύλο κύκλο αρνητικών εξελίξεων και
τετελεσμένων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
προσπαθεί να αποτρέψει περαιτέρω επιδείνωση και, ει δυνατόν, να αντιστρέψει τη
ροπή. Με αυτονόητο τον πλήρη σεβασμό
προς τη νομιμότητα, δίνει δείγματα πολιτικής βούλησης και διάθεσης για μέτρα που
θα έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο και στις
δύο κοινότητες. Δικαίως ο Πρόεδρος θεώρησε πως σ’ αυτήν την κομβική στιγμή,
όταν προωθούμε ΜΟΕ, δεν μπορούμε να
περιοριζόμαστε στα μικρά, υπάρχει ανάγκη για σημαντικά μέτρα που μπορούν να
αλλάξουν τα δεδομένα, να αναδειχθούν σε
«game-changers»: να αποτραπεί αφενός
η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης
στην Αμμόχωστο, και να ξεκινήσει έστω
και δειλά η διαδικασία επιστροφής της, και
αφετέρου, αν είναι δυνατόν, να δημιουργηθεί μία δυναμική που θα συμβάλει στην
προσπάθεια για λύση.
Πώς αυτό διαρθρώνεται με την προσπάθεια της Πενταμερούς Διάσκεψης;

Η συνάντηση 5+1 θεωρείται άτυπη διαδικαστικού χαρακτήρα συνάντηση, που
στοχεύει να θέσει ξανά τη διαπραγματευτική
διαδικασία πάνω στις ράγες, αλλά και να
οδηγήσει στη δημιουργία του κατάλληλου
κλίματος για ουσιαστική διαπραγμάτευση.
Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα,
κοινό έδαφος, να έχουμε κοινή αποδοχή
κάποιων ελάχιστων κοινών παραμέτρων των
Ηνωμένων Εθνών και να δημιουργηθούν
οι κατάλληλες συνθήκες. Τι καλύτερες συνθήκες υπάρχουν από το να έχεις επιτύχει
μέσα από «game changers», τη δημιουργία
μίας άλλης δυναμικής και κάποιων διαφορετικών δεδομένων, ώστε να μπορεί
να γίνει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση,
τερματίζοντας νέα τετελεσμένα και έκνομες
ενέργειες είτε είναι στην Αμμόχωστο είτε
είναι στην ΑΟΖ είτε στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός; Αυτή είναι η λογική που
διέπει όλα τα σημεία της πρότασης του
Προέδρου. Κανένας μας δεν υποτιμά τις
συναφείς δυσκολίες και τις προκλήσεις,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο.
Με την πολυετή πείρα σας ως διαπραγματευτής, βλέπετε προοπτικές που
θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις;
Βλέποντας βέβαια και τις δημόσιες
τοποθετήσεις της Τουρκίας;

Οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκικής
πλευράς κάθε άλλο παρά βοηθητικές είναι.
Ας μην ξεχνάμε, όμως, πως η ιδέα της άτυπης
συνάντησης «5+1» δεν μπήκε στο τραπέζι
τώρα. Εργαζόμαστε γι’ αυτήν εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Είχαμε συμφωνήσει στη
συνάντηση του Βερολίνου τον Νοέμβριο
του 2019, τη σύγκληση της άτυπης διάσκεψης μετά την «εκλογική» διαδικασία στα

«Δεν άλλαξε
ουσιαστικά η στάση
της Τουρκίας. Μετά
την αποτυχία στο
Κραν Μοντανά, εμείς
θέλαμε αμέσως
να συνεχιστεί η
διαπραγμάτευση
και η θέση μας επ’
αυτού παραμένει
σταθερή»

κατεχόμενα, η οποία στη συνέχεια αναβλήθηκε για έξι μήνες, λόγω της πανδημίας.
Οπόταν δεν είναι κάτι καινούριο και πάμε
τώρα ξαφνικά, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις. Πάμε, παρά τις δηλώσεις, υπό την
έννοια όπως είχαμε θέσει εξ αρχής ότι πάμε
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να
πω ότι είχαμε από την αρχή προσχωρήσει
στην ιδέα σύγκλησης μίας τέτοιου τύπου
αρχικής διαδικαστικής συνάντησης, για να
μας φέρει ξανά σε ακτίνα διαπραγμάτευσης.
Και τώρα, παρά τις δυσκολίες, φαίνεται πως
μπορεί να γίνει και λογικά έχει σοβαρές
πιθανότητες να είναι επιτυχής, λαμβάνοντας
υπ’ όψιν πως το επίπεδο φιλοδοξίας δεν
είναι πλέον πολύ υψηλό. Δεν είναι τεράστιο
πράγμα να πάμε και να συμφωνήσουμε ότι
έχουμε την επιθυμία να προχωρήσουμε
σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και την
πολιτική βούληση να προετοιμαστούμε
συναφώς και να δημιουργήσουμε το απαραίτητο προς τον σκοπό αυτό, κατάλληλο
κλίμα; Βεβαίως, αναπόφευκτα θα γίνει και
μία ευρύτερη συζήτηση, για να διαπιστωθεί
πως η ουσιαστική διαπραγμάτευση, που θα
ακολουθήσει, δεν θα είναι μία μάταιη άσκηση,
αλλά ότι θα υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες και δυνατότητες συμφιλίωσης μεταξύ
των θέσεων. Δεν θα γίνει όμως ουσιαστική
διαπραγμάτευση στην άτυπη συνάντηση.
Βεβαίως το αντεπιχείρημα είναι πως και
αυτό διαπραγμάτευση είναι και γι’ αυτό απαιτείται πολλή προετοιμασία και ετοιμότητα.
Υπενθυμίζω πως η κοινή διακήρυξη της
11ης Φεβρουαρίου 2014 ήταν το σημείο
εκκίνησης της διαπραγμάτευσης. Για να
φτάσουμε, όμως, στο σημείο εκκίνησης
κάναμε έξι μήνες προδιαπραγμάτευση και
καταλήξαμε σε ένα κείμενο που περιέχει
πλείστες όσες από τις προδιαγραφές, τόσο
διαδικαστικές όσο και επί της ουσίας. Σήμερα, ωστόσο, η ουσία που αφορά το σημείο
εκκίνησης είναι για μας δεδομένη. Υπάρχει
κοινή διακήρυξη, υπάρχουν συγκλίσεις και
κεκτημένο της διαδικασίας, υπάρχουν τα
ψηφίσματα, υπάρχει το πακέτο με τα έξι σημεία του Γενικού Γραμματέα. Επιθυμούμε,
λοιπόν, κατά το δυνατόν, να συνεχίσουμε

Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούμε
αυτήν την κυριαρχική ισότητα που προβάλλει η τουρκική πλευρά. Για εμάς αυτά τα
ζητήματα έχουν λυθεί. Και από τα ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών και από την κοινή
διακήρυξη του 2014. Δεν θα ανοίξουμε
ξανά τέτοια κεφάλαια. Δεν θα δεχθούμε
ούτε κυριαρχική ισότητα, ούτε δύο κράτη.
Γνωρίζουμε βεβαίως πως χρησιμοποιούν
αυτές τις δύο έννοιες κάπως εναλλακτικά,
υπονοώντας ότι αυτό που επιθυμούν είναι
να έχουμε δυο κυρίαρχα κράτη, τα όποια
θα συνέλθουν για να συμφωνήσουν σε ένα
συμβόλαιο, ώστε να θέσουν από κοινού
υπό συνομοσπονδιακή μορφή κάποιες
αρμοδιότητες. Επιδιώκουν, δηλαδή, να
έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός διεθνώς
αναγνωρισμένου κυρίαρχου κράτους και
επιπλέον να ασκούν έλεγχο στο σύνολο της
Κύπρου, να απολαύουν των προνομίων
της συμμετοχής στην ΕΕ και να μπορεί η
Τουρκία να έχει μέσω ημών λόγο στα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν το τέλος του
τόπου μας. Είναι χειρότερο απ’ οτιδήποτε έχει
προταθεί μέχρι σήμερα. Περαιτέρω, μοντέλα συνομοσπονδίας όπου δοκιμάστηκαν,
απέτυχαν. Ακόμα και εκεί όπου στη βάση
τους προϋπήρχαν αναγνωρισμένα κυρίαρχα
κράτη. Η Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία
μεταξύ Αιγύπτου και Συρίας διήρκεσε από
το 1958 μέχρι το 1961, η Σενεγκάμπια
δεν κράτησε πολύ, όπως και κανένα άλλο
ιστορικό παράδειγμα. Αυτά τα μοντέλα δεν
είχαν καμία τύχη. Στην περίπτωσή μας, με
τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής μας και με
το βαρύ χέρι της Τουρκίας να επικρέμαται,
κάτι τέτοιο θα ήταν θανατηφόρο.
Εξηγήστε μας καλύτερα γιατί στη
δική μας περίπτωση ένα τέτοιο μοντέλο
είναι θανατηφόρο;

Θανατηφόρο, εκτός από τους λόγους
που ανέφερα πιο πάνω, και γιατί κάθε
συμβόλαιο μπορεί να έχει και τέλος,
πιθανότατα προδιαγεγραμμένο και που
θα σημάνει το τέλος του κράτους μας συμπαρασέρνοντας και τις ιδιότητές μας ως
μέλους του ΟΗΕ, της ΕΕ κ.λπ.  
Σε περίπτωση που η άλλη πλευρά
θέσει οτιδήποτε που παραπέμπει σε μία
λύση συνομοσπονδιακού χαρακτήρα,
να υποθέσουμε ότι θα φύγουμε από
το τραπέζι των συνομιλιών;

Εμείς δεν φεύγουμε από πουθενά. Αλλά
παραμένουμε συνεπείς και σταθεροί στις
θέσεις αρχής μας. Με υπομονή και επιμονή. Μπορεί να μην μπορούμε να τους
αποτρέψουμε από το να λένε και να θέτουν
ό,τι θέλουν, ιδιαίτερα όταν θα φτάσουμε
στην ουσιαστική διαπραγμάτευση, όμως
εμείς, ξεκαθαρίζω και επαναλαμβάνω, δεν
πρόκειται να δεχθούμε ούτε και θα διαπραγματευτούμε τέτοιου είδους μοντέλα λύσης.
Αναμένουμε ότι και η διεθνής κοινότητα
θα τους στείλει το ίδιο ξεκάθαρο μήνυμα.

Ο ρόλος της Βρετανίας…

Θεωρείτε ότι ο ρόλος της Βρετανίας
είναι υποβοηθητικός;

Το ενδιαφέρον της Βρετανίας είναι καλοδεχούμενο και υποβοηθητικό. Αλλά κατά
πόσον οι συγκεκριμένες ιδέες ή προτάσεις
που θέτει είναι βοηθητικές, είναι κάτι το οποίο
είναι προς μελέτη και υπό αίρεση συμβατότητας (sous bénéfice d’inventaire) με τις
θέσεις αρχής μας και τις παραμέτρους του
ΟΗΕ. Με ανοικτό πνεύμα αλλά με συνέπεια
και έλεγχο συνάφειας και αξιολόγηση της
πραγματικής πρόσθετης αξίας. Μας ενδιαφέρει η προσήλωση στη φύση και τη
μορφή της λύσης, όπως έχει περιγραφεί
και καθοριστεί από τα ψηφίσματα. Τώρα
είναι μάλιστα λιγότερο παρά ποτέ η ώρα να
εκφύγουμε από το συμφωνηθέν πλαίσιο.
Η χρονική στιγμή μάς ανησυχεί, αλλά αν
είναι σεβαστό το πλαίσιο και εντός αυτού

κριθεί πως κάτι μπορεί να είναι χρήσιμο και
υποβοηθητικό, γιατί να μην το μελετήσουμε;

Έχει υποβάλει κάτι συγκεκριμένο η
Βρετανία, που να δημιουργεί ανησυχίες
στη δική μας πλευρά;

Έχει κάποιες ιδέες και κάποιες σκέψεις
σε μία προσπάθεια συμφιλίωσης, αν θέλετε,
του μοντέλου της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα με κάποιες από τις απαιτήσεις της
νέας τουρκοκυπριακής ηγεσίας.

«Δύσκολα θα
μπορούσα να πω
πως συντρέχουν
επί της ουσίας των
θεμάτων, καλύτερες
προϋποθέσεις
σήμερα σε σχέση
με τον Ιούλιο του
2017. Απλώς έχει
ανοίξει ένα μικρό
παράθυρο ευκαιρίας
για συνέχιση της
διαπραγμάτευσης»
Στο τέλος μιας εποχής…

Η πλευρά μας δηλώνει ετοιμότητα
για την άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη,
σε μια προσπάθεια, όπως λέτε, να σταματήσουν και τα τετελεσμένα. Ποια η
εκτίμησή σας σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις;

Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχω πει επανειλημμένως και στο
παρελθόν ότι παίζουμε στις καθυστερήσεις της παρούσας πρωτοβουλίας, και πως
είμαστε στο τέλος μιας εποχής. Εκ των
πραγμάτων. Αυτή η προσπάθεια, αυτή η
διαδικασία, εξαντλεί τον ωφέλιμο ορίζοντά
της. Είμαστε σε ένα μεταίχμιο, κοντεύουν και
πενήντα χρόνια από την τουρκική εισβολή.
Θα έχουμε ακόμη πιο δύσκολες μέρες και
φοβούμαι πάρα πολύ ότι το ενδιαφέρον
για συνέχιση της προσπάθειας για λύση θα
ατονήσει και ταυτόχρονα κινδυνεύουμε να
έχουμε μία κατάσταση που θα προσομοιάζει
προς τις άλλες, «παγωμένες συρράξεις»,
χωρίς προοπτική, αλλά με τα δεδομένα που
περιγράφουν το στάτους κβο να χειροτερεύουν συνεχώς. Δεν εισηγούμαι φυσικά
λόγω αυτών να μειώσουμε περαιτέρω τον
πήχη των απαραίτητων προδιαγραφών
μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης.
Έχει ετοιμαστεί η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη χαλαρή
ή αποκεντρωμένη ομοσπονδία; Έχουμε
κάτι πιο συγκεκριμένο;

Η έννοια χαλαρή ομοσπονδία είναι ατυχής.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαντώντας
στη σχετική έκκληση του ΓΓ του ΟΗΕ για
νέες ιδέες, πρότεινε πως δεδομένου ότι διατηρούμε στο ομοσπονδιακό κράτος εκείνα τα
απαραίτητα χαρακτηριστικά και τις εξουσίες
που είναι συνυφασμένες με την αυθυπαρξία, τη συνέχεια, τη λειτουργία και τη διεθνή
παρουσία του κράτους (pouvoirs régaliens),
μπορούμε να αποκεντρώσουμε περαιτέρω
την άσκηση σημαντικών εξουσιών προς
τις συνιστώσες πολιτείες με βάση τις αρχές
της λειτουργικότητας, της αναλογικότητας
και της επικουρικότητας για να τυγχάνουν
διαχείρισης πλείστες δημόσιες υποθέσεις
όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες και
να αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες του
ομοσπονδιακού επιπέδου. Εντός του πλαισίου
αυτού μελετούμε διάφορες ιδέες. Αλλά δεν
είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τη ΔΔΟ, αφορά
την επιμέρους άσκηση εξουσιών και είναι
και τρόπος διευκόλυνσης των Τ/κ, με την
ικανοποίηση κάποιων ανησυχιών τους ως
προς την έμπρακτη εφαρμογή της πολιτικής
ισότητας, χωρίς να την μετατρέπουμε σε ανεπιθύμητη συνταγή γενικευμένης συναπόφασης
και φροντίζοντας για τη λειτουργικότητα και
αποτελεσματικότητα του κράτους και την
ισότιμη συμμετοχή του τόπου μας στην ΕΕ
και στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία.

Της Κυριακής

μένουμεασφαλείς
μένουμεασφαλείς
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Ο DOMINIC RAAB, ΟΙ ΤΡΕΙΣ «ΙΕΡΆΡΧΕΣ» ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΡΣΊΝ ΤΑΤΆΡ

Η τουρκο-βρετανική
συνομοσπονδία μέσω ΔΔΟ
κτάς για συνομοσπονδία.
Δηλαδή, «δύο κράτη», πρόσθεσε ο
Μπιράντ, για να τον διορθώσει ο Τζεμ,
λέγοντας ότι τα δύο κράτη τα επεδίωκαν
μέχρι πρόσφατα, τώρα εγκατέλειψαν τα
δύο κράτη και υποστηρίζουν συνομοσπονδία, δηλαδή «συνεταιρισμό» - τρίτο
κράτος με ειδικές συμφωνίες.
Επιπλέον, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι
και σε συζητήσεις που είχε με Βρετανούς,
Αμερικανούς και άλλους συνομιλητές του,
του έλεγαν και εκείνοι ότι συμφωνούσαν μαζί του ότι ήταν η καλύτερη και
πιο δίκαιη λύση και την υποστηρίζουν,
όμως το έβρισκαν δύσκολο να πείσουν
τους Ελληνοκύπριους να την δεχθούν.
Παράλληλα, εξήγησε ότι «η Τουρκία
θα κάνει το παν για να διαφυλάξει τα συμφέροντα και δικαιώματά της στην Κύπρο
και την Ανατολική Μεσόγειο».
«Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία θα εγκαταλείψει την Ε.Ε.;», ρώτησε ο Μπιράντ,
επεμβαίνοντας, για να πάρει την εξής
απάντηση από τον Τούρκο ΥΠΕΞ:
«Θα είναι η Ε.Ε. που θα εγκαταλείψει
εμάς. Εμείς, ως Τουρκία, υπερασπίζουμε
τα συμφέροντά μας, η Τουρκία δεν μπορεί να διαγράψει τα συμφέροντά της στην
Ανατολική Μεσόγειο, ούτε να εγκαταλείψει
το μέλλον γενεών και συμφερόντων. Έτσι,
κάτω από τέτοιες συνθήκες εναπόκειται
στην Ε.Ε. αν θα μας εγκαταλείψει ή όχι,
είναι δικό της πρόβλημα». Αναφορικά με
την Κύπρο, τόνισε: «Θα υπερασπίσω τα
συμφέροντα της Τουρκίας στην Κύπρο
μέχρι τέλους. Έχουμε δύο κύριους στόχους
και ένας απ’ αυτούς είναι η Ε.Ε. Όμως,
δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πολιτική
μας έναντι της Κύπρου, απλώς και μόνο
γιατί θα ενταχθούμε στην Ε.Ε. Δεν το δεχόμαστε. Η Τουρκία δεν θα παραιτηθεί
των δικαιωμάτων της στην Κύπρο, ούτε
στην Ανατολική Μεσόγειο».
Και επειδή οι Τούρκοι ακολουθούν
μια πάγια πολιτική με συνέπεια, συνέχεια
και διεκδικητικότητα προς τους στόχους
που έθεσαν προ πολλού σε σχέση με την
Κύπρο, η δήλωση Τζεμ βλέπουμε πόση
διαχρονική ισχύ έχει. Η συνομοσπονδία
τής συμφέρει πολύ καλύτερα, όπως εξηγούμε στη «Σ» εδώ και χρόνια, εφόσον όχι
μόνον το κατεχόμενο μέρος θα συνεχίσει
να ελέγχει, αλλά και τα ελεύθερα εδάφη
με την συνομοσπονδιακή κυβέρνηση, δη-
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ΒΡΕΤΑΝΙΚΉΣ ΒΟΥΛΉΣ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ. Η ΟΠΟΊΑ ΚΑΘΌΡΙΣΕ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΥΣ ΠΡΟΏΘΗΣΉΣ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ
ΒΡΉΚΑΜΕ ΑΡΓΌΤΕΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΌΣΠΟΝΔΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΈΣ,
ΤΆΧΑΤΕΣ, «ΙΔΈΕΣ ΓΚΆΛΙ»

«Ο

κατοχικός
ηγέτης, Ερσίν Τατάρ,
μιλώντας
διαδικτυακά
με
Τούρκους
δημοσιογράφους, υποστηρίζει τώρα ότι
‘εάν γίνει αποδεκτή η (ισότιμη) κυριαρχία
μας, μπορούμε να εξετάσουμε τη συνομοσπονδία’, παρεκκλίνοντας για πρώτη
φορά από τη θέση των ‘δύο κρατών’ και της
διχοτόμησης στην Κύπρο…» («Sigmalive,
7.2.2021).
Οι Τούρκοι κοροϊδεύουν ασύστολα,
διαχρονικά και ασταμάτητα με τη βοήθεια των Βρετανών. Εμπαίζουν Ελλάδα
και Κυπριακή Δημοκρατία στα δάκτυλά
τους και οι δικοί μας πολιτικοί εμπαίζουν
σε συγχορδία ολόκληρο τον Ελληνισμό,
εφόσον τον κρατούν στο σκότος της αδιαφάνειας και των κλειστών πόρτων. Καλύπτοντας τις απαράδεκτες υποχωρήσεις
των εις βάρος πατρίδας και Ελληνισμού.
Σήμερα έχουμε τον Ερσίν Τατάρ να
μας εμπαίζει. Προσποιούμενος ότι τάχατες
μπορεί να παρεκκλίνει από τη θέση του των
«δύο κρατών» και της διχοτόμησης, που
ήταν πάγιες θέσεις τους μαζί με όλες τις
υπόλοιπες, ομοσπονδία, δύο ζώνες (ΔΔΟ),
χαλαρή ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο
κράτη, διχοτόμηση, χαλαρή αποκεντρωμένη ομοσπονδία και βάλε, όπως έχουμε
ήδη γράψει με ιστορικές αναφορές και
δηλώσεις.
Ας δούμε και τον νέο… ελιγμό (!) του
Ερσίν Τατάρ να φανεί συγκαταβατικός στα
μάτια των δικών μας υποταγμένων. Αν
είμαστε βέβαια καλά παιδιά, ο άνθρωπος
μπορεί να δεχθεί… τη συνομοσπονδία. Ως
και να μην την ξανάκουσε ο άνθρωπος.

«’Μιλιέτ’: Έδωσε εγγυήσεις
στις ΗΠΑ ο Βασιλείου»

Σε πλαίσιο συνομοσπονδίας, με παραμονή τουρκικών «εγγυητικών» στρατευμάτων στην Κύπρο, διατήρηση συνόρων
και πολιτική εξίσωση των «δύο εκτελεστικών εξουσιών» θα επέλθει συμφωνία
μεταξύ Βασιλείου και Ντενκτάς, έγραψε
προχθές η τουρκική εφημερίδα «Γκιουνές»,
της οποίας ο ανταποκριτής στη Γενεύη
επικαλείται, δίχως να τις κατονομάζει,
επίσημες πηγές των πληροφοριών του.
Ενώ παράλληλα η τουρκική «Μιλιέτ», σε
ανταπόκρισή της από την Ουάσιγκτον,
αναφέρει πως «πηγές του αμερικανικού
Υπουργείου Εξωτερικών πιστεύουν ότι
μια συμφωνία στο Κυπριακό είναι πολύ
κοντά και ότι ο Γιώργος Βασιλείου έδωσε
μερικές εγγυήσεις στις ΗΠΑ όταν ήταν
πρόσφατα στην Ουάσιγκτον…».
Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο της εβδο-

Ο ΙΣΜΑΉΛ ΤΖΕΜ.

Ο κ. Raab μάς συνέστησε
«συμβιβασμό να δούμε
τις… ευκαιρίες που
μας παρουσιάζονται»
και να επιδείξουμε
«ανοικτή και ευέλικτη
προσέγγιση» στις
συνομιλίες. Τι σημαίνει
όμως «ανοικτή και
ευέλικτη προσέγγιση»;
Δηλαδή, να σκεφτούμε
λύση έξω από το κουτί!
Όπως απαίτησαν
παλαιότερα Τούρκοι
ακαδημαϊκοί, δηλαδή
καθαρά αναγνώριση των
κατοχικών τετελεσμένων.
Τα δύο constituent states
σε μια συνομοσπονδία.
Αυτές είναι οι λεγόμενες
«ευκαιρίες» που
μας παρουσιάζονται
σύμφωνα με τον Βρετανό
κηδεμόνα του Κυπριακού

μαδιαίας «Επίκαιρης» στην έκδοσή της
27-29 Αυγούστου 1988. Και συμπλήρωσε η «Επίκαιρη», ότι η αμερικανική
κυβέρνηση πίστευε πως ο κ. Βασιλείου
μπορούσε να συμφωνήσει σε λύση και
ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος εκτιμούσε πως ο κ. Βασιλείου ήταν ευέλικτος σε
τέσσερα ζητήματα. Τις τουρκικές εγγυήσεις, την αποχώρηση των στρατευμάτων,
τη διζωνικότητα και την επιστροφή των
προσφύγων…
Να σημειώσω ότι τη συνομοσπονδία,
ένα χρόνο ενωρίτερα (1987), υποστήριξε
και συνέστησε στο Φόρειν Όφις ως λύση
η μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή της
Βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων. Η
οποία καθόρισε και τρόπους προώθησής της, τους οποίους βρήκαμε αργότερα
κωδικοποιημένους στις συνομόσπονδες
βρετανικές, τάχατες, «Ιδέες Γκάλι».
Η είδηση της «Επίκαιρης» επιβεβαιώθηκε 30 χρόνια αργότερα. Με την
αποδέσμευση των βρετανικών εγγράφων
του Φόρεϊν Όφις, στο Βρετανικό Εθνικό
Αρχείο, για την προεδρία Βασιλείου για το
έτος 1989. Τα οποία μελέτησα και δημοσίευσα στη «Σημερινή» στις 11 Αυγούστου
το 2019. Βλέπε άρθρα:
«Σημερινή», 11 Αυγούστου 2019, «Γ.
Βασιλείου: Απαρτχάιντ η Διζωνική, αλλά
τη δέχθηκε - Ο Γ.Γ. και ο Γ. Βασιλείου
δέχθηκαν το 99% των τουρκικών απαιτήσεων, αν όχι το 100% των τουρκοκυπριακών απαιτήσεων, αποκάλυψε ο τότε
Αντιπρόσωπος του Γ. Γ. των Ην. Εθνών

Gustave Feissel». Και «Δύο κράτη - χαλαρή ομοσπονδία με βρετανική βοήθεια»,
«Σημερινή», 17.1.2021.

«Συνομοσπονδία θέλει
η Τουρκία», υπογραμμίζει
ο Ισμαήλ Τζεμ

Έντεκα χρόνια αργότερα (από το πρωτοσέλιδο της «Επίκαιρης») και καθώς
μαγειρευόταν το «Σχέδιο Ανάν» από τον
Sir David Hannay (γράψαμε και γι’ αυτόν
πρόσφατα με την αποδέσμευση νεότερων
βρετανικών εγγράφων), ο Τούρκος τότε
ΥΠΕΞ Ισμαήλ Τζεμ (πέθανε το 2007),
μιλώντας στο τουρκικό CNN στις 14 Ιουνίου 2001, με τον Τούρκο δημοσιογράφο
Μεχμέτ Αλι Μπιράντ (πέθανε και αυτός
το 2013), εξήγησε και υπογράμμισε ότι η
Άγκυρα υποστηρίζει τις προτάσεις Ντεν-

λαδή μιλάμε για τουρκοποίηση, πλέον,
της νήσου.
Και κάτι ακόμα: Ο Ισμαήλ Τζεμ το 2001
ξεσκέπασε και τους Βρετανούς/Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους (Ε.Ε.), όταν
ομολόγησε ότι και αυτοί σε συζητήσεις
μαζί του πίστευαν και υποστήριζαν ως
«δίκαιη» λύση τη λύση Ντενκτάς για συνομοσπονδία. Όμως, ορθά τού είπαν τότε
ότι έβρισκαν δύσκολο να πείσουν εμάς
τους Ελληνοκύπριους. Στις 24.4.2004
απορρίψαμε με το ΟΧΙ μας το συνομόσπονδο λεγόμενο «Σχέδιο Ανάν» του Sir
David Hannay, που ετοιμάστηκε με τα
συστατικά των προηγούμενων δικών τους
«Ιδεών Γκάλι» του 1992. Ελέω Γ. Βασιλείου, που δέχθηκε μονομερώς και δίχως
εξουσιοδότηση τη Δικοινοτική Διζωνική
Ομοσπονδία με το ψήφισμα 649/90, κά-

νοντας ό,τι του ζητούσαν οι Βρετανοί. Και
τους άνοιξε τον δρόμο που αναζητούσαν
για να προχωρήσουν, αφού ξέκαναν τον
Σπ. Κυπριανού…
1988 -2021: Σε τι διαφέρουν οι τουρκικές θέσεις σήμερα; Σε τι διαφέρουν οι
σημερινές διαπραγματεύσεις με το τι δέχθηκε ο Βασιλείου τότε; Θυμηθείτε πως
είχε δηλώσει κιόλας ότι η λύση που θα
φέρει θα εξυπηρετεί και τα τουρκικά συμφέροντα. Τι συζητήθηκε στο Κραν Μοντανά
που Πρόεδρος Αναστασιάδης και ΥΠΕΞ
Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνουν έτοιμοι
και εκλιπαρούν να ξανασυζητήσουν από
εκεί που έμειναν στην Ελβετία;

Η προετοιμασία της καθόδου
Dominic Raab

Στην προετοιμασία της πολυδιαφημισμένης «Πενταμερούς» εντός του Μαρτίου
2021 οι Βρετανοί πήραν θερμά την πρωτοβουλία και κηδεμονία. Πρώτος πέταξε
το πρόσταγμα ο Υπ. Αρμοστής στην Λευκωσία, Stephen Lillie, όταν μας «διέταξε» πως πρέπει να βρούμε τρόπο λύσης
μεταξύ δύο κρατών και ομοσπονδίας για
να καλύψει τις απαιτήσεις Τατάρ και τις
δικές τους διπροσωπίες. Στη συνέχεια
έλαβεν χώραν η ομαδική επίσκεψη των
«Βρετανών διπλωματών του τριγώνου» στο
νησί, Βρετανίδας πρέσβεως στην Αθήνα
Kate Smith και Βρετανού πρέσβη στην
Άγκυρα Sir Dominick Chilcott, οι οποίοι
ως «τρεις ιεράρχες» επισκέφθηκαν τον
Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου
και τον αναπληρωτή Χάρη Γεωργιάδη
(Βλέπε λεπτομέρειες «Η ‘τριμερής’ Lillie,
Smith, Chilcott», 26 Ιανουαρίου 2021).
Στις 4 Φεβρουαρίου 2021 τελικά έφθασε
στην Κύπρο για μονοήμερη επίσκεψη και
ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας,
ΥΠΕΞ Dominic Raab. Είδε τον Πρόεδρο
Νίκο Αναστασιάδη, τον ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ, ο οποίος του
ζήτησε δύο κράτη και νομιμοποίηση του
παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Την
οποία όμως (νομιμοποίηση) δεν μπορεί
να του προσφέρει ο κ. Raab, γιατί του το
απαγορεύουν δύο δικαστικές αποφάσεις
στο Λονδίνο. Άρα, μόνον εμείς μπορούμε,
η κυπριακή κυβέρνηση μπορεί να προσπεράσει τις δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή
να αναγνωρίσει και να νομιμοποιήσει το
παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και
μαζί και το έκτρωμά τους!
Έτσι, ο κ. Raab μάς σύστησε «συμβιβασμό να δούμε τις… ευκαιρίες που
μας παρουσιάζονται» και να επιδείξουμε «ανοικτή και ευέλικτη προσέγγιση»
στις συνομιλίες. Τι σημαίνει όμως «ανοικτή και ευέλικτη προσέγγιση»; Δηλαδή,
να σκεφτούμε λύση έξω από το κουτί!
Όπως απαίτησαν παλαιότερα Τούρκοι
ακαδημαϊκοί, δηλαδή καθαρά αναγνώριση των κατοχικών τετελεσμένων. Τα δύο
constituent states σε μια συνομοσπονδία. Αυτές είναι οι λεγόμενες «ευκαιρίες»
που μας παρουσιάζονται σύμφωνα με τον
Βρετανό κηδεμόνα του Κυπριακού, αυτός
είναι ο «συμβιβασμός» που μας κάλεσε
τόσο ανοικτά και… έξω από το κουτί ο
κ. Dominic Raab. Σε τελική ανάλυση,
διάλυση της ΚΔ και ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

Δι-κοινοτική, Δι-ζωνική
Ομοσπονδία

Έκανε εντύπωση στη Λευκωσία, γιατί ο
κ. Raab δεν ανέφερε τη ΔΔΟ. Μην πέφτετε
σε τέτοιες παγίδες. Δεν χρειάζεται, α) όλες
οι διαιρετικές «λύσεις» συνεπάγονται τη
ΔΔΟ, είναι το απαραίτητο θεμέλιο για όλες
τις βρετανο-τουρκικές μεθοδεύσεις, και
β) την ανέφερε ευλαβικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Και δεν τόλμησε κανένας να του πει
ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΛΥΣΗ
ΔΙΧΩΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΣΗ.
Η ΔΔΟ δεν πέθανε. Γεννήθηκε στο
Λονδίνο το 1957, για να θανατώσει την
Κύπρο. Με τη βοήθεια Ελληνοκυπρίων.
Όπως «προφήτευσαν» οι Τούρκοι…
*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

14.02.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ EUROJUST

«Επωφελούμαστε από την ευρωπαϊκή συνεργασία
σε σχέση με την καταπολέμηση του εγκλήματος»
σμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς
επηρεάζει το Brexit τη δικαστική συνεργασία;

Αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί,
καθώς αυτό είναι φυσικά προς το συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και του Ηνωμένου
Βασιλείου. Για τον λόγο αυτό, οι βρετανικές Αρχές έχουν ορίσει έναν εισαγγελέα
σύνδεσμο στην Eurojust, ο οποίος μπορεί
να ζητήσει τη συνεργασία των κρατών
μελών της ΕΕ. Έτσι, σε επιχειρησιακό
επίπεδο, το έργο συνεχίζεται. Η Eurojust
επεξεργάζεται τώρα μια συμφωνία με το
Ηνωμένο Βασίλειο για τον καθορισμό των
λεπτομερειών αυτής της συνεργασίας.
Ωστόσο, ορισμένα πράγματα έχουν αλλάξει. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, για
αυτόματη παράδοση υπόπτων σε άλλες
χώρες της ΕΕ, δεν ισχύει πλέον για το
Ηνωμένο Βασίλειο. Ούτε και η μεταφορά
καταδίκων για έκτιση της ποινής τους
στο Ηνωμένο Βασίλειο ή και αντίστροφα
με βάση το ενωσιακό δίκαιο.

Η ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ
ΣΤΗ EUROJUST, ΕΛΈΝΗ ΚΟΥΖΟΎΠΗ, ΜΑΣ ΜΙΛΆ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΆΓΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΉΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΏΝ
ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΑΡΧΏΝ

Η

Ελένη Κουζούπη πέρσι διορίστηκε ως το
νέο Εθνικό Μέλος
για την Κύπρο στην
Eurojust, την Υπηρεσία Συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Ποινική Δικαιοσύνη, στη Χάγη
της Ολλανδίας. Έπρεπε να συνηθίσει σε
ένα εντελώς νέο εργασιακό περιβάλλον
εν μέσω πανδημίας COVID-19, ωστόσο
έχει δεσμευτεί να αναλάβει πλήρως τον
νέο της ρόλο. Της μιλάμε για το έργο της
Eurojust και την προστιθέμενη αξία της
συνεργασίας τής ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης. «Οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν
σύνορα, οι αρμόδιες εθνικές Αρχές πρέπει
να συνεργαστούν», όπως τόνισε.
Πρόσφατα διοριστήκατε ως το νέο
Εθνικό Μέλος για την Κύπρο στην
Eurojust. Τι ακριβώς κάνετε στην
Eurojust, ποιος είναι ο ρόλος σας;

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ διαθέτει ένα
εθνικό γραφείο στη Eurojust , το οποίο
είναι το σημείο επαφής για τα αιτήματα
διεθνούς δικαστικής συνεργασίας. Ως Εθνικό
Μέλος της Κύπρου, είμαι επικεφαλής του
κυπριακού γραφείου στη Eurojust και είμαι
το πρώτο σημείο επικοινωνίας για τους
εισαγγελείς/αρμόδιες Αρχές από όλη τη
χώρα μας ώστε να έρθουν σε επαφή με τις
άλλες χώρες, όταν πρόκειται για σημαντικές
υποθέσεις που απαιτούν διεθνή συνεργασία.
Ας πούμε, στην Κύπρο, η Αστυνομία, υπό
την καθοδήγηση της Γενικής Εισαγγελίας,
ασχολείται με μία έρευνα για διακίνηση
ναρκωτικών και ξεπλύματος βρόμικου
χρήματος, η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την Πορτογαλία, την Εσθονία και
τη Φινλανδία. Είναι δύσκολο να έρθουν
σε άμεση επαφή μαζί τους. Για τον λόγο
αυτό, μπορούν να με προσεγγίσουν, ανοίγω/καταχωρώ την υπόθεση στο μητρώο
της Eurojust έναντι αυτών των χωρών και
ξεκινούμε τη δικαστική συνεργασία και
ανταλλαγή πληροφοριών. Εάν θέλουν να
διενεργήσουν μεγαλύτερη επιχείρηση κατά
ενός εγκληματικού δικτύου, μπορούμε
στη συνέχεια να συντονίσουμε τις δράσεις μας, για παράδειγμα διασφαλίζοντας
ότι η έρευνα σε οικίες και συλλήψεις θα

Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα
για το παρελθόν σας, τι κάνατε πριν
διοριστείτε στην Eurojust;

πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε όλες
τις εμπλεκόμενες χώρες. Η Eurojust είναι
κατά κάποιον τρόπο ένας κόμβος/δίκτυο,
που συγκεντρώνει το δικαστικό σώμα (με
την ευρεία έννοια) των κρατών μελών μέσω
της οποίας μπορεί να ξεκινήσει πρακτικά
η συνεργασία. Όχι μόνο με όλες τις άλλες
26 χώρες της ΕΕ, αλλά και με δέκα άλλα
κράτη (τα οποία δεν είναι κράτη μέλη της
ΕΕ), αλλά έχουν Εισαγγελείς Συνδέσμους
στην Eurojust (όπως το ΗΒ, η Ελβετία, Ουκρανία κ.λπ).

Αναφέρετε τη δικαστική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά το
κάθε κράτος έχει το δικό του νομικό
σύστημα και κανείς δεν θέλει ένα πανευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα. Γιατί
είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτό το
είδος συνεργασίας;

Οι εγκληματίες γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν σύνορα, το έγκλημα γίνεται όλο και
περισσότερο ένα διεθνές θέμα, ειδικά με τη
μεγάλη αύξηση της ηλεκτρονικής απάτης
και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να
συνεργαστούν. Όπως είπα, πρόκειται για
πρακτική συνεργασία, η οποία οδηγεί σε
αποτελέσματα. Σύμφωνα με απολογισμό
της Eurojust για τις υποθέσεις που συντόνισε το 2019 (δράσεις και έρευνες) και
οι οποίες απέδωσαν απτά αποτελέσματα,
αφορούσαν για ναρκωτικά ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, για συνολικό ποσό 2

δισεκατομμυρίων σε αγαθά και κατασχέθηκαν χρήματα και συνελήφθησαν σχεδόν
2.700 άτομα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα
της διασυνοριακής συνεργασίας, η οποία
χωρίς την Eurojust δεν θα είχε υλοποιηθεί. Με προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων
ευρώ για τον Οργανισμό, το να μπορεί να
κατασχέσει τόσα πολλά χρήματα και αγαθά,
τα οποία στο τέλος της ημέρας μπορούν
να επιστραφούν στις εθνικές Αρχές των
κρατών μελών, αποτελεί μεγάλο επίτευγμα,
με καθόλου ευκαταφρόνητα έσοδα για τα
κράτη μέλη. Η Eurojust δεν νομοθετεί, δεν
ξεκινά έρευνα και δεν έχει συσταθεί για να
δημιουργήσει ένα ενιαίο νομικό σύστημα
σε όλη την Ευρώπη. Ο Οργανισμός αυτός
ενεργεί μόνο κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών ή των συνδεδεμένων τρίτων
χωρών και αναγνωρίζεται το έργο του όλο
και περισσότερο. Ο αριθμός των μεγάλων
υποθέσεων που χειρίζεται η Eurojust αυξάνεται κάθε χρόνο κατά περίπου 20 τοις
εκατόν, 8.000 περισσότερες από πέρυσι.
Αυτά είναι σημαντικά αποτελέσματα,
ωστόσο γνωρίζουμε πολύ λίγα για την
Eurojust. Πού οφείλεται αυτό;

Η Δικαιοσύνη, λόγω της ιδιότητάς της,
συχνά δουλεύει σιωπηλά. Είναι δύσκολο
να κοινοποιούνται τα αποτελέσματά της,
ιδιαίτερα γιατί η Eurojust υποβοηθά τα
κράτη μέλη στο έργο τους και τελικά αυτά
αποφασίζουν για τη δίωξη, οι δε εθνικοί
δικαστές αποφασίζουν για τις πιθανές ποι-

νές. Παρ› όλα αυτά, εισπράττουμε όλο και
περισσότερη αναγνώριση, εργαζόμαστε
περισσότερο για το δημόσιο προφίλ μας
και έχουμε εντείνει τις προσπάθειες επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Όπως είμαστε
σε επαφή τώρα, με τους αναγνώστες σας.

Τα εγκλήματα
συχνά συνδέονται

Με τι είδους υποθέσεις ασχολείται
η Eurojust;

Εξαρτάται από τις χώρες της ΕΕ, το είδος
των υποθέσεων που ζητούν διασυνοριακή συνεργασία. Οι υποθέσεις ποικίλλουν
από μεγάλες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, την τρομοκρατία, το λαθρεμπόριο ανθρώπων, την εκμετάλλευση νεαρών
γυναικών θυμάτων που εξαναγκάζονται
στην πορνεία και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, όπως αναφέρθηκε. Ωστόσο, ένα
πολύ μεγάλο μέρος αφορά την απάτη και
το οικονομικό έγκλημα. Πολύ συχνά ένα
είδος εγκλήματος συνδέεται με ένα άλλο.
Όπως, για παράδειγμα, τα εγκληματικά
δίκτυα λαθρεμπορίου ναρκωτικών σε
πολλές περιπτώσεις διαπράττουν επίσης
το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες. Υπάρχουν
πραγματικά ενδιαφέρουσες περιπτώσεις,
όπου, για παράδειγμα, νέες γυναίκες θύματα
από τις χώρες τους έχουν μεταφερθεί σε
ασφαλές μέρος, καθώς είχαν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση σε άλλες χώρες. Το

2018 το οργανωμένο έγκλημα στην Ιταλία
δέχθηκε μεγάλο πλήγμα, με τη σύλληψη
84 υπόπτων σε τέσσερεις χώρες, οι οποίοι
ασχολούνται με το εμπόριο ναρκωτικών και
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
Ποιες οι προτεραιότητές σας ως
εθνικού μέλους της Eurojust;

Προτεραιότητά μου είναι να εξοικειωθώ με τα νέα μου καθήκοντα στην
Eurojust το συντομότερο δυνατό και να
διασφαλίσω ότι προωθούμε γρήγορα και
αποτελεσματικά τα αιτήματα της Κύπρου,
καθώς και τη συνεργασία με τα άλλα κράτη
μέλη. Η Eurojust, κατόπιν αιτήματος των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων της ΕΕ, δίδει προτεραιότητα
στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του
λαθρεμπορίου ανθρώπων και της εμπορίας και εκμετάλλευση ανθρώπων. Για
να βοηθήσει στην καταπολέμηση της
τρομοκρατίας, η Eurojust θέσπισε ένα
δικαστικό αντιτρομοκρατικό μητρώο το
2019. Αυτό, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο
για τους εισαγγελείς, οι οποίοι μπορούν να
ενημερώνονται γρήγορα για τους υπόπτους
τρομοκρατίας και την πιθανή δίωξή τους
σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Συνεργασία με
το Ηνωμένο Βασίλειο

Η χώρα σας έχει ιδιαίτερους δε-

Μετά τις σπουδές μου στη Νομική
Σχολή, στην Αθήνα και το Ηνωμένο
Βασίλειο, εργάστηκα ως δικηγόρος σε
δικηγορικό γραφείο πριν εργοδοτηθώ
στη Γενική Εισαγγελία, ως Δικηγόρος
της Δημοκρατίας, με την οποία ιδιότητα
συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις για
την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το 2003 ανέλαβα τον ρόλο του Συμβούλου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων (ποινικού δικαίου) παράλληλα
με τον ρόλο μου ως νομικού συμβούλου
στη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Κύπρου
στην ΕΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2020 με
διακοπή στο ενδιάμεσο. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, συμμετείχα ενεργά
στις διαπραγματεύσεις και ανέπτυξα μια
εις βάθος γνώση του ποινικού δικαίου της
ΕΕ. Το 2012, κατά την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ηγήθηκα της
ομάδας δικαιοσύνης (αστικά και ποινικά
θέματα) στη Μόνιμη Αντιπροσωπία.
Ξεκινήσατε εν μέσω της πανδημίας
COVID-19, σε μια νέα πόλη που δεν
ξέρετε, πώς ήταν αυτό;

Είναι παράξενοι καιροί, για όλους μας.
Ήταν λίγο διαφορετικό -από την αρχήήλπιζα να μπορέσω να συναντήσω τους
νέους συναδέλφους μου και όλο το προσωπικό εδώ. Λαμβάνοντας υπόψη τους
κανόνες της ολλανδικής κυβέρνησης,
πολλά μέλη του προσωπικού εργάζονται
από το σπίτι και έχω συναντήσει ορισμένα από αυτά μόνο μέσω βιντεοκλήσεων. Ωστόσο, θα βγούμε από αυτήν την
παράξενη κατάσταση, είμαι αισιόδοξη,
και ανυπομονώ να γνωρίσω όλους τους
συναδέλφους και να ανακαλύψω αυτήν
την πανέμορφη πόλη.

Τι δεν έχει λεχθεί για τη διαφθορά
ΑΝΔΡΈΑΣ
ΘΕΟΦΆΝΟΥΣ*

Τ

ον τελευταίο καιρό η μάστιγα
της διαφθοράς αναδεικνύεται
ως μείζον ζήτημα. Ενώ το φαινόμενο δεν είναι νέο στην ιστορία της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα μεγάλο
μέρος της κοινωνίας θεωρεί ότι η έξαρση που παρατηρείται τελευταία δεν έχει
προηγούμενο και δυσφημίζει τη χώρα μας
διεθνώς. Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα η
Kυβέρνηση έσπευσε πρόσφατα να εξαγγείλει μέτρα για την καταπολέμησή του.
Μεταξύ της συντριπτικής πλειοψηφίας
των πολιτών επικρατεί δυσπιστία για τις
κυβερνητικές εξαγγελίες. Επιπρόσθετα, η

απαξίωση των θεσμών και του πολιτικού
συστήματος έχει φθάσει σε ανησυχητικά
επίπεδα. Το θέμα δεν εξαντλείται με τις
ευθύνες του Προέδρου Αναστασιάδη ούτε
με την παράδοση των Φακέλων των Διαβατηρίων στον Γενικό Ελεγκτή. Αντίθετα,
το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Στόχος του
κειμένου αυτού είναι η κατάθεση πέντε
εισηγήσεων, η υλοποίηση των οποίων
είναι δυνατόν να συμβάλει στην ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διάρθρωση της κυπριακής οικονομίας καθώς και
το γεγονός ότι μια κύρια διάσταση του
πολιτικού συστήματος είναι οι πελατειακές σχέσεις, καθίσταται προφανές ότι η
διαφθορά και η διαπλοκή είναι συστημικές. Μεταξύ άλλων, στον βαθμό που οι
διορισμοί και οι προαγωγές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα επηρεάζονται από
κομματικές παρεμβάσεις και κυρίως από
την εκάστοτε κυβέρνηση, το πρόβλημα

αναπαράγεται και διαιωνίζεται παρά τη
βελτίωση των διαδικασιών. Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξουν επιπρόσθετες
βελτιώσεις. Για παράδειγμα, στη δημόσια
υπηρεσία, εάν η αρμόδια επιτροπή διορισμών και προαγωγών αποτελείται από
25 προσωπικότητες ευρείας αποδοχής
(αντί 5 άτομα) και για την οποιαδήποτε
συνεδρία προσλήψεων ή/και προαγωγών
υπάρχει κλήρωση, το πελατειακό σύστημα θα αποδυναμωθεί και η διαφθορά θα
μειωθεί. Με το ίδιο σκεπτικό ανάλογες
προσεγγίσεις μπορούν να υιοθετηθούν
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
H σταδιακή συρρίκνωση του χάσματος
στους όρους απασχόλησης μεταξύ ιδιωτικού
και ευρύτερου δημόσιου τομέα θα αποδυναμώσει τις πελατειακές σχέσεις και κατ’
επέκτασιν τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Με το ίδιο σκεπτικό, εάν η Κύπρος ολοκληρώσει ένα νέο οικονομικό υπόδειγμα, το
οποίο δημιουργεί επαρκή αριθμό θέσεων

εργασίας και ενθαρρύνει τις ίσες ευκαιρίες
στο πλαίσιο της ισονομίας, τότε και πάλιν
τα αποτελέσματα θα είναι ανάλογα.
Ένα χαρακτηριστικό του υφιστάμενου
συστήματος δικαιοσύνης είναι το γεγονός ότι η εκδίκαση πολλών υποθέσεων
είναι χρονοβόρα. Για παράδειγμα, εάν
προσβληθεί δικαστικώς ένας διορισμός
που έχει γίνει με σημαδεμένη τράπουλα
και η τελική απόφαση ληφθεί μετά από
χρόνια (που ίσως εν τω μεταξύ ο ευνοηθείς
να έχει αφυπηρετήσει), τότε το πρόβλημα
διαιωνίζεται. Σε μια τέτοια περίπτωση, η
αργοπορία στην εκδίκαση της απόφασης
δημιουργεί πολλαπλό κόστος: ο ευνοηθείς
έχει πάρει όλα τα ωφελήματα, ενώ ταυτόχρονα έχουν αδικηθεί άλλα πρόσωπα. Οι
τυχόν αποζημιώσεις από το κράτος – τους
φορολογούμενους – δεν διαφοροποιούν
την ταλαιπωρία και την ψυχική οδύνη των
αδικηθέντων. Πέρα τούτου, τέτοιου είδους
καταστάσεις ζημιώνουν τη σχετική υπη-

ρεσία ή οργανισμό, αφού για χρόνια θα
είναι στη νευραλγική αυτή θέση άτομο που
προσελήφθη ή προήχθη ως αποτέλεσμα
πελατειακών σχέσεων ή/και διαπλοκής και
όχι αριστείας. Ως εκ τούτου η εκδίκαση
υποθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συμβάλει στην καταπολέμηση της
διαφθοράς και της διαπλοκής.
Για να μειωθεί η ροπή προς τη διαφθορά και τη διαπλοκή είναι επίσης καθοριστικής σημασίας η θεσμοθέτηση ενός
συστήματος αποτελεσματικών ελέγχων και
εξισορροπήσεων, καθώς και η εμπέδωση
της αρχής της λογοδοσίας.
Ο παραμερισμός των πελατειακών σχέσεων καθώς και η πάταξη της διαφθοράς
και της διαπλοκής δεν θα προέλθει μόνο
από τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Είναι
επίσης θέμα νοοτροπίας. Εν ολίγοις είναι
σημαντικό να ενθαρρυνθούν στο πλαίσιο
της παιδείας σε όλα τα επίπεδα καθώς και
του ευρύτερου οικονομικού και πολιτικο-

κοινωνικού γίγνεσθαι συγκεκριμένες αρχές
και αξίες, όπως η αριστεία και η κοινωνική
ευθύνη. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια ο
καταναλωτισμός άνευ ορίων και το κυνήγι
του αθέμητου και υπέρμετρου κέρδους
οδήγησαν σε θλιβερά αποτελέσματα.
Στο βιβλίο του “Moral Man and
Immoral Society” (1932), ο Καθηγητής
Reinhold Niebuhr υπογραμμίζει ότι, ενώ
υπάρχουν θύλακες ηθικής, δεν υπάρχουν
αγγελικές κοινωνίες. Όμως μπορούμε να
εργασθούμε σκληρά για ένα αποτελεσματικό κράτος και μια καλύτερη κοινωνία.
Προς αυτήν την κατεύθυνση καθοριστικός
είναι ο ρόλος της ενδεδειγμένης ηγεσίας
σε όλα τα επίπεδα, αλλά και της ίδιας της
κοινωνίας στον βαθμό που έχει το δικό
της μερίδιο για τις επιλογές που γίνονται.
*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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Νεποτισμός και καθεστηκυία ομερτά
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ΣΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΙ, ΛΙΓΌΤΕΡΟ, ΣΕ
ΆΛΛΑ ΚΌΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΊ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΊΑ ΚΑΙ Ο
ΝΌΜΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΉΣ ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΎΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΔΡΏΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΕΛΆΧΙΣΤΑ
ΒΓΑΊΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΈΞΩ

Τ

ι τα ήθελε εκείνα τα μεγάλα
λόγια ο κ. Άντρος Κυπριανού κατά τη διαδικασία
επικύρωσης των ψηφοδελτίων των υποψηφίων
του ΑΚΕΛ στην ολομέλεια
της Κεντρικής Επιτροπής
του κόμματος το περασμένο Σάββατο!
Με τα λόγια δεν κτίζεις ανώγια, κύριε
Γενικέ.
Με το να λέει, πως σήμερα το ΑΚΕΛ
είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα και έχει
τις πιο δημοκρατικές διαδικασίες για την
επιλογή των υποψηφίων του στις βουλευτικές εκλογές, δεν σώζεται η εικόνα που
βγήκε προς τα έξω. Το ζητούμενο είναι με
τις λεγόμενες δημοκρατικές διαδικασίες
να έχουν πεισθεί οι ψηφοφόροι ενός
εκάστου των κομμάτων, οι οποίοι θα
κληθούν στην κάλπη να επικυρώσουν
ή να απορρίψουν τους επίλεκτους.
Στα πολιτικά δρώμενα του τόπου μας
επικρατεί ένα είδος ομερτά. Όχι ασφαλώς
όπως τον σικελικό κώδικα της σιωπής,
που είναι ο υπέρτατος νόμος που διέπει
τη Μαφία εδώ και αιώνες, αλλά μια παρεξηγημένη τιμή που εκφράζεται με τη
σιωπή, η οποία εξαπλώνεται σαν μόλυνση.
Είναι η κομματική τιμή που ξέρει να
κρατά το στόμα της κλειστό, για να μη δίνει
ευκαιρία στους αντιπάλους να πλήξουν το
κόμμα. Έτσι έχει εμπεδωθεί και καταστατικά, πως οι αντίθετες απόψεις πρέπει να
εκφράζονται μόνο εντός του κόμματος και
η μειοψηφία να υπακούει στην πλειοψηφία
στη βάση επίσης ενός παρεξηγημένου
δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Επειδή
είναι πλέον δοκιμασμένη αυτή η πρακτική,
όσοι θα ήθελαν να εκφραστούν ελεύθερα
γνωρίζουν πως όταν ασκήσουν αυτό το
δικαίωμα με επώδυνες θέσεις για την καθεστηκυία κομματική τάξη, θα βρεθούν
λίαν συντόμως στην εκπαραθύρωση, όπως
συνέβη ουκ ολίγες φορές και με άλλους.
Έτσι επικρατεί ο νόμος της σιωπής στο
όνομα της κομματικής τιμής, ή και του
φόβου απώλειας της πρόσκαιρης εύνοιας, η οποία εκδηλώνεται ή εκφράζεται
ποικιλοτρόπως.

Οι δικαιολογίες και
οι προφάσεις της πτώσης

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια
βρίσκει διάφορες προφάσεις για να δικαιο-

λογεί τη συνεχιζόμενη πτώση των ποσοστών
του κόμματος σε πραγματικές ψήφους και
όχι σε ποσοστά, καθότι η αποχή και τα λευκά
δεν υπολογίζονται στις μετρήσεις.
Μια από τις δικαιολογίες για τις απώλειες είναι τάχα μου ο παραγοντισμός,
μια ασθένεια που ταλανίζει το κόμμα
εδώ και δεκαετίες. Με αυτόν τον τρόπο
προσπαθούν να χώσουν τα πραγματικά
αίτια, γιατί πάνω από 60.000 ψηφοφόροι
έχουν γυρίσει την πλάτη στο κόμμα.
Να υπενθυμίσουμε πως στις τελευταίες
ευρωεκλογές, επειδή ο πρώην ΥΠΕΣ Νεοκλής Συλικιώτης απέτυχε να εκλεγεί και
τις θέσεις κατέλαβαν ο Γιώργος Γεωργίου
(πρώην βουλευτής Λάρνακας) και ο Τ/κ
ακαδημαϊκός Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, η αποτυχία του αποδόθηκε στον παραγοντισμό
και όχι στις πιθανές συμπεριφορές του όταν
ήταν Υπουργός Εσωτερικών, ευρωβουλευτής, για τις θέσεις του στο Κυπριακό, ή
όταν συγκέντρωνε τον Απρίλη του 2004,
μέλη του κόμματος σε παραθαλάσσια περιοχή της Λεμεσού για να υποστηρίξουν
το σχέδιο Ανάν. Με τις πλάτες της ηγεσίας
ο Νεοκλής Συλικιώτης σε συνέντευξή
του στην «Κ» μίλησε για την εμφάνιση
«διαττόντων αστέρων» που δυσφημίζουν
την Αριστερά, ενώ είπε πως ο παραγοντισμός είναι ξένο σώμα στο ΑΚΕΛ. Ο κ.
Συλικιώτης δεν το είπε τυχαία, βεβαίως,
αλλά κάρφωνε τον «σύντροφό» του Γιώργο
Γεωργίου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από

στελέχη του κόμματος για παραγοντισμό.
Τώρα ο κ. Συλικιώτης είναι υποψήφιος στη
Λεμεσό και μάλλον ουδείς θα τολμήσει
να τον κατηγορήσει για παραγοντισμό
ή ως διάττοντα αστέρα, καθότι βρίσκεται στα ανώτατα έδρανα της ηγεσίας.
Για τον περιορισμό των φαινομένων του
παραγοντισμού είχε θεσπιστεί κώδικας
συμπεριφοράς εδώ και καιρό, αλλά όταν
τα ανώτατα στελέχη παρασκηνιακά διαφημίζουν εαυτούς ή στενούς συγγενείς και
φίλους ο κώδικας ακυρώνεται εκ των έσω.
Στις βουλευτικές εκλογές του 2016 η
αποχή των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων
έφθασε στο 33,26%, χωρίς να υπολογισθεί
ο μεγάλος αριθμός των άνω των 18 ετών
που δεν πήγαν να ψηφίσουν, καθότι μόνον
ο ένας στους τρεις νέους ψηφοφόρους
επέδειξε ενδιαφέρον εγγραφής στους
εκλογικούς καταλόγους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σε
σύνολο εγγεγραμμένων 543.186, ψήφισαν:362.541 (66,74%) Αποχή:180.645
(33,26%) Έγκυρα: 351.390 (96,92%) Άκυρα:7.673 (2,12%) Λευκά:3.478 (0,96%).
Τα οκτώ κόμματα που εισήλθαν στην
Βουλή (σε παρένθεση η αύξηση ή η μείωση από το 2011) εξασφάλισαν:
ΔΗΣΥ 30,69% (-3,7%)
ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες
Δυνάμεις 25,67% (-7,1%)
ΔΗ.ΚΟ - 14,49% (-1,3%)
ΕΔΕΚ 6,18% (-2,8%)

Συμμαχία Πολιτών 6,01% (+6%)
Αλληλεγγύη 5,24% (+5,2%)
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών 4,81% (+2,6%)
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) 3,71%
(+2,6%)
Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε ποσοστό μόνο
25,67%, που είναι και το χαμηλότερο στην
ιστορία του κόμματος. Η πτώση του από
τις εκλογές του 2011 καταγράφηκε στο
7,1% με απώλεια 40.000 ψήφων. Έχασε
3 έδρες και από τις 19 που είχε στην προηγούμενη Βουλή εξασφάλισε μόνο 16.
Ο ΓΓ του Κόμματος Άντρος Κυπριανού
παραδέχθηκε πως το αποτέλεσμα ήταν
απογοητευτικό και το απέδωσε εν πολλοίς
στη μεγάλη αποχή, ενώ στο ερώτημα αν
θα παραιτηθεί, είπε ότι «ουδείς στο κόμμα
είναι αιχμάλωτος της καρέκλας».
Βέβαια κανένας δεν ανέλαβε ευθύνες
για την καθίζηση του κόμματος, έτσι οι
καρέκλες παρέμειναν στους ίδιους.
Το κυβερνών κόμμα του ΔΗΣΥ κατέγραψε επίσης πτώση η οποία στοίχισε 3 έδρες
και από τις 21 που είχε στην προηγούμενη
Βουλή, εξασφάλισε 18. Ούτε και αυτοί βέβαια προβληματίστηκαν για την πτώση κατά
3,7% με απώλεια 30.000 ψήφων.
Το σκηνικό του 2021 έχει αλλάξει, αλλά,
όπως φαίνεται, δεν έχουν μελετηθεί οι
λόγοι της συνεχούς πτώσης του κόμματος
και αν οι θέσεις του στο Κυπριακό είναι

η μεγαλύτερη αιτία.

Νεποτισμός και η ομερτά

Στο ΑΚΕΛ και, λιγότερο, σε άλλα κόμματα, επικρατεί οικογενειοκρατία και ο
νόμος της σιωπής καλύπτει τις μεθοδεύσεις
και τα δρώμενα, που ελάχιστα βγαίνουν
προς τα έξω.
Ο νεποτισμός που επικρατεί στο ΑΚΕΛ
αντικατοπτρίζεται και στα ψηφοδέλτια του
2021. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Στη Λευκωσία ανάμεσα σε αυτούς που
διεκδικούν είναι ο Χάρης Πολυκάρπου,
οικονομολόγος, ανιψιός του Εκπροσώπου
Τύπου του κόμματος και επίσης υποψηφίου
βουλευτή Στέφανου Στεφάνου.
Επίσης, η Σταυρινού Μαρίνα Κούκου
είναι «μυρωδική» κουμπάρα του ζεύγους
Δημήτρη και Έλσης Χριστόφια.
Στη Λεμεσό, η κυρία Αργεντούλα Ιωάννου, δικηγόρος το επάγγελμα, ήταν ανάμεσα στα μέλη του ΑΚΕΛ που την περίοδο
κατά την οποία το σχέδιο Ανάν δίχαζε τον
λαό, μετά το διάγγελμα του αείμνηστου
Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου, με
το οποίο καλούσε τον λαό να το καταψηφίσει, με επιστολή της στην εφημερίδα
ΠΟΛΙΤΗΣ ζητούσε από τον Τάσσο Παπαδόπουλο να της επιστρέψει την ψήφο
της. Ήταν επίσης ανάμεσα στα μέλη του
ΑΚΕΛ που επέστρεψαν την κομματική τους
ταυτότητα, λόγω της θυελλώδους μεν, αλλά
ιστορικής απόφασης της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ

στις 10 του Απρίλη 2004 με την οποία
καλούσε μέλη του να το καταψηφίσουν.
Αρκετά από τα μέλη του ΑΚΕΛ που
υποστήριξαν το σχέδιο Ανάν τάχθηκαν
εναντίον του αρθρογραφώντας στην εφ.
ΠΟΛΙΤΗΣ. Έμειναν μακριά από το ΑΚΕΛ,
ακόμη και μετά τη διφορούμενη δήλωση
του τότε αείμνηστου Γ.Γ. του κόμματος,
Δ. Χριστόφια, όταν, μετά την απόρριψη
του σχεδίου, συναντήθηκε με τον τότε
κατοχικό ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και
δήλωνε έξω από το κεντρικά γραφεία του
ΑΚΕΛ: «Λέμε όχι για να τσιμεντώσουμε
το ναι». Σήμερα, αρκετοί εξ αυτών είναι
μέλη του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου της Κ.Ε.
Έκτοτε προσπαθούν να «τσιμεντώσουν»
όλα όσα ο λαός καταψήφισε, εξ ου και
οι θέσεις της σημερινής ηγεσίας στο
Κυπριακό και η εκπροσώπηση τόσων
ένθερμων υποστηρικτών του σχεδίου
Ανάν στα κομματικά ψηφοδέλτια.
Στην Αμμόχωστο και Λάρνακα διαχέεται έντονα το «άρωμα» της οικογενειοκρατίας. Ο Χρύσανθος Ζαννέτου, μέλος
του Π.Γ. και αντιδήμαρχος Αμμοχώστου,
υιός του τέως οικονομικού υπευθύνου
του ΑΚΕΛ Βενιζέλου Ζανέττου, κατέρχεται υποψήφιος βουλευτής Αμμοχώστου.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χρύσανθος
διαδέχθηκε τον πατέρα του στο Π.Γ. του
κόμματος, παρά τις αντιδράσεις. Επίσης
στην Αμμόχωστο κατέρχεται ως υποψήφιος ο Γιώργος Κουκουμά, υιός της νυν
βουλευτίνας Σκεύης Κουκουμά.
Στη Λάρνακα υποψήφιος είναι ο Αλέξης
Αλέκου, υιός του τέως Κεντρικού Οργανωτικού του κόμματος και πρώην Επ. Γραμματέα ΑΚΕΛ Λάρνακας Χρίστου Αλέκου.
Το περίεργο στην προκειμένη περίπτωση
είναι ότι Αλ. Αλέκου βρέθηκε εκτός του
ψηφοδελτίου που ενέκρινε η Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας, αλλά μετά την
επιστολή της ηθοποιού Μόνικας Μελέκη
ότι δεν ενδιαφέρεται να είναι υποψήφια,
εντάχθηκε ο υιός του στελέχους.
Στην Πάφο υποψήφιος είναι ο νυν δημοτικός σύμβουλος του ΑΚΕΛ Γεροσκήπου,
Βαλεντίνος Φακοντή, υιός του εξάδελφου
του νυν βουλευτή Ανδρέα Φακοντή.
Στην Κερύνεια διεκδικούν η Ελένη
Μαύρου, η οποία αλλάζει επαρχία ανάλογα με το ποιοι θα είναι οι συνυποψήφιοί
της, καθότι, όταν διεκδικούσε την έδρα
της Κερύνειας ο Δ. Χριστόφιας, αρνείτο
να κατέλθει στην εν λόγω επαρχία, ως
«στρατιώτης χωρίς όπλα», όπως έλεγε.
Εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο Λευκωσίας,
μετά εκλέχθηκε δήμαρχος Λευκωσίας
και, όταν έχασε, είχε έτοιμη τη θέση στο
ΥΠΕΣ. Τώρα κατέρχεται ξανά στην Κερύνεια, καθότι στο ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας
υπάρχει «συνωστισμός» στελεχών. Την
έδρα της Κερύνειας διεκδικούν επίσης ο
Χρίστος Χριστόφια, υιός του αείμνηστου
τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και τέως
Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Δ. Χριστόφια, καθώς και
ο πρώην βουλευτής και ακαδημαϊκός
Πάμπος Παπαγεωργίου.
Τα άλλοτε διευρυμένα ψηφοδέλτια
του ΑΚΕΛ με νέες δυνάμεις στένεψαν
και όλοι θα αλιεύουν ψήφους από τον
στενό κομματικό πυρήνα.
Κατά τα άλλα, η κομματική καθεστηκυία
τάξη καλά κρατεί και στην περίπτωση μιας
νέας πτώσης η ήττα θα είναι πάλι ορφανή.

H ονοματολογία της Αμμοχώστου
ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ*

Μ

ε το ως άνω θέμα ασχολήθηκα
πλειστάκις στο παρελθόν.
Επειδή όμως με τις πρόσφατες ενέργειες των τουρκικών κατοχικών
αρχών για εποικισμό της Αμμοχώστου το
θέμα είναι πολύ περισσότερο παρά ποτέ
επίκαιρο και ενδιαφέρον, είναι αναγκαίο
να επανέλθω.
Κατά τα τελευταία χρόνια γίνεται κατά
κόρον χρήση μάλιστα και στον Τύπο και
στα πλέον επίσημα έγγραφα του ΟΗΕ
(διαβάστε και ψήφισμα του Συμβουλίου

Ασφαλείας (550/84) του ανύπαρκτου και
παραπλανητικού όρου Βαρώσια (στον
ενικό Βαρώσι), υποδηλώνοντας τη νέα
εκτός των τειχών πόλη της Αμμοχώστου.
Η Αμμόχωστος υπήρξε μέσα στους
αιώνες μία πόλη αμιγώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Υπάρχει μία μακρά συνέχεια της πόλης
αυτής. Έζησε για 1000 χρόνια ως ΣΑΛΑΜΙΣ από της κτήσεώς της το 1202/1 π.Χ.
από τον Τεύκρο – αδελφό του Αίαντα –
καταγόμενο από τη νήσο Σαλαμίνα.
Κατά τον τραγικό Ευριπίδη (Ελένη 148150) η άφιξη του Τεύκρου στην Κύπρο
έγινε μετά τον Τρωικό πόλεμο, κατόπιν
θεϊκής εντολής από τον Απόλλωνα.
...Ες γῆν ἐναλίαν Κύπρον, οὗ μ’
ἐθέσπισεν οἰκεῖν Ἀπόλλων, ὄνομα
νησιωτικὸν Σαλαμῖνα θέμενον τῆς
ἐκεῖ χάριν πάτρας.
(Στη θαλασσοφίλητη γη της Κύπρου,

όπου ο Απόλλων μού όρισε να κατοικήσω, το νησιωτικό όνομα της Σαλαμίνας
να δώσω προς τιμήν της πατρίδας μου).
Αρχικά το «αμμόχωστος» δεν ήταν
όνομα αλλά επίθετο.
Στο έργο «Σταδιασμός, δηλαδή Περίπλους της Μεγάλης Θαλάσσης», που
πρόκειται για ναυτικό εγχειρίδιο, βοήθημα
για τους ναυτιλλομένους που εγράφη κατά
τον 4ον π.Χ. αιώνα (δυστυχώς το όνομα
του συγγραφέα δεν διασώθηκε), όμως
ο ίδιος αναφέρει ότι είχε κάνει προσωπικά τον γύρο της Κύπρου και συνεπώς οι
μαρτυρίες του είναι αυθεντικές, γράφει
μεταξύ άλλων και τα εξής: «Από δε του
Πηδαλίου επί νήσους στάδιον π’ η πόλις εστίν έρημος λεγομένη Αμμόχωστος
έχει δε λιμένα παντί ανέμω. Έχει δε εν τη
καταγωγή χοιράδας φυλάττου».
Σε μετάφραση: «Από το ακρωτήριο

Πηδάλιο μέχρι τα νησάκια η απόσταση
είναι 80 στάδια =14.720 μέτρα – υπάρχει
εκεί μία έρημη πόλη που λέγεται Αμμόχωστος. Έχει και λιμάνι κατάλληλο για
κάθε άνεμο. Όμως υπάρχουν ξέρες στην
είσοδό του… Πρόσεχε».
Δεν θα αναφερθώ στα ονόματα που
πήρε διαδοχικά διά μέσου των αιώνων η
Σαλαμίνα (Κωνσταντία, Αρσινόη, Αλάσια),
αλλά θα περιοριστώ πως η πόλις τελικά
πήρε το όνομα ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ.
«Πόλις εστίν έρημος λεγομένη Αμμόχωστος», αναφέρει κατά τον 4ον π.Χ.
αιώνα ο «Σταδιασμός». Η «έρημος πόλις»
ήταν η Αρσινόη που είχε κατακρημνιστεί
από τους σεισμούς του 332 και 342. Την
Αρσινόη ίδρυσε ο Πτολεμαίος Β’ και έδωσε
το όνομα της αδελφής και ταυτόχρονα
συζύγου του, γυναίκας όμορφης, δυναμικής και ικανοτάτης ακόμη και περί τα

στρατιωτικά.
Επί των ερειπίων της κτίστηκε η Αμμόχωστος, πόλις δηλαδή που ήταν χωσμένη
στην άμμο.
Μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου
(5/8/1571) από τους Οθωμανούς Τούρκους,
ύστερα από 11 μήνες πολιορκίας, όπου είχαν
80 χιλιάδες νεκρούς, οι Έλληνες κάτοικοι
της εντός των τειχών πόλης, «οι άπιστοι»
όπως τους αποκαλούσαν, εξεδιώχθησαν
και ίδρυσαν με σουλτανική διαταγή του
έτους 981 από Εγίρας (=1573) προάστιο
(τουρκικά Βαρούς –Varoş) που ονομάστηκε
«Βαρώσιν» ή και «Βαρώσια». Έτσι λοιπόν
ιδρύθηκε από τους Έλληνες ο οικισμός που
επρόκειτο να εξελιχθεί σε μία ακμάζουσα
πόλη αργότερα, τη «Νέα Αμμόχωστο».
Η Αμμόχωστος δεν είναι μόνο πολυκατοικίες και ξενοδοχεία, αλλά κάτι
σημαντικότερο. Είναι ΙΣΤΟΡΙΑ.

Σύμφωνα με όλες τις ιστορικές μαρτυρίες, όλη η έκταση στην οποία κτίστηκε η νέα
εκτός των τειχών πόλη της Αμμοχώστου
μέχρι και την περιοχή του Αγίου Μέμνονα
ήταν γνωστή ως Κήποι της Αμμοχώστου.
Πόλη λοιπόν με το όνομα Βαρώσια
(Βαρώσι) ουδέποτε υπήρξε, η δε χρήση
αυτού του ονόματος από την τουρκική
λέξη «Βαρούς», δηλαδή «προάστιο», είναι
όχι μόνο ανιστόρητη, αλλά ύποπτη και
εθνικά επικίνδυνη.
Η Αμμόχωστος περιλαμβάνει στα
δημοτικά της όρια αρκετά τοπωνύμια
(ενορίες), μία εκ των οποίων βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης και φέρει το όνομα
«Βαρώσια-Αρσινόη» και έτσι περιγράφεται
σε όλους τους χάρτες του Κτηματολογίου
από της εποχής της Αγγλοκρατίας μέχρι
και σήμερα.
*Πρώην συνδικαλιστής

14.02.2021
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Η Κύπρος στερείται
ηγέτη και ηγεσίας

η κοινή απόφαση Κύπρου και Ελλάδος
να προστατευθεί η Κύπρος πάση θυσία
και να γίνουν εκ των προτέρων αυτά που
πρέπει να γίνουν. Δυστυχώς, δεν έχουν
ληφθεί παρά ημίμετρα, διότι ακριβώς
δεν έχει παρθεί η Μεγάλη Απόφαση.
Και όπως είναι το ισοζύγιο σήμερα, οι
Τούρκοι πάνοπλοι και εμείς… παραλία,
κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε ένα αντίσκηνο στο Αιγάλεω πρόσφυγες.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

papadopoulosm@simerini.com

Το μεταναστευτικό

Ένα άλλο κρίσιμο θέμα είναι αυτό
της λεγόμενης παράνομης μετανάστευσης. Ποιες οι απόψεις σας;

Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
να σωθούμε από τους Τούρκους και η
ΕΕ θα μας παραδώσει στους Αραβοαφρικανούς μουσουλμάνους και άλλων
αποχρώσεων. Ένα μικρό δοχείο είμαστε
και δεν μπορούμε να δεχθούμε όλους
τους αδικημένους του κόσμου. Δεν μπορεί
η Δανία να δέχεται πέρσι 1500 αιτητές
ασύλου και εμείς 7000!!!. Και κανείς να
μην ενδιαφέρεται! Ο Πρόεδρος μέσα
από τα «φιμέ» τζάμια της λιμουζίνας
του όλους «μαύρους» μάς βλέπει. Δεν
πάει άλλο. Όλοι οι λαθρομετανάστες να
επιστρέψουν στις χώρες τους. Όσοι ήλθαν
από ησυχασμένες περιοχές της Συρίας να
επιστρέψουν. Κάποιοι «προοδευτικοί» θα
μας κατηγορήσουν. Πότε όμως το σωστό
ήταν χωρίς αντιπάλους;

Η ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΆΞΗ, ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΝΑ
ΚΆΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ
Κ.ΛΠ. ΑΝ ΕΊΧΑΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ, ΘΑ ΛΥΌΤΑΝ ΤΟ ΘΈΜΑ
ΜΕ ΨΉΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗΣ. ΑΝ Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ
ΝΟΜΊΖΕΙ ΌΤΙ ΑΠΟΛΑΎΕΙ
ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗΣ ΤΟΥ
ΛΑΟΎ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΎΕΙ ΌΤΙ ΠΑΡΑΙΤΟΎΜΕΝΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΊ ΤΑ ΚΑΛΏΣ
ΝΟΟΎΜΕΝΑ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ, ΠΡΈΠΕΙ
ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΚΆΝΕΙ
ΓΕΝΙΚΌ ΟΛΙΚΌ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌ ΚΑΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΊΣΕΙ ΜΙΑ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΉΣ ΣΩΤΗΡΊΑΣ, ΠΟΥ
ΝΑ ΟΔΗΓΉΣΕΙ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
ΣΤΗΝ ΑΝΌΡΘΩΣΗ

Τ

ην ανάγκη παραίτησης
του Προέδρου της Δημοκρατίας ή της ανάληψης,
εκ μέρους του, άμεσων
ανασχηματιστικών πρωτοβουλιών, προς την κατεύθυνση συγκρότησης
κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, για την
αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης
που αντιμετωπίζει ο τόπος, επισημαίνει,
σε συνέντευξή του στη «Σ» της Κυριακής,
ο πρώην βουλευτής, Πρόεδρος του Πατριωτικού Συνασπισμού (ΠΑΤΡΙ.Σ), Χρίστος Ρότσας, τονίζοντας, παράλληλα, ότι
επιβάλλεται να γίνουν άμεσες και ριζικές
αλλαγές, ώστε να εξέλθει η χώρα από το
αδιέξοδο της διαφθοράς και των σκανδάλων. Κάνει, επίσης, λόγο για έλλειμμα
ηγεσίας, το οποίο χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
σήμερα η Κύπρος, ενώ προτείνει τη λήψη
συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου ν’
αποκατασταθεί η διαρραγείσα εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και το
πολιτικό σύστημα.
Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα,
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα άμεσης
ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της
Κύπρου, μέσα από ένα ολοκληρωμένο
εξοπλιστικό πρόγραμμα και τη δομική
αναδιάρθρωση της Εθνικής Φρουράς,
κατά το πρότυπο που επιχειρείται σήμερα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ
υποστηρίζει ταυτόχρονα την επιστροφή
και εγκατάσταση των S-300 στην Κύπρο,
ως καθοριστικό παράγοντα αποτροπής.
Κύριε Ρότσα, βρισκόμαστε εν μέσω
μιας βαθιάς και πολύμορφης κρίσης,
που αγκαλιάζει όλους σχεδόν τους θεσμούς και εξαπλώνεται επικίνδυνα
και στην ίδια την κοινωνία. Πώς το
σχολιάζετε;

Είναι γεγονός ότι βλέπουμε μια κοινωνία σε αποσύνθεση, σε ελεύθερη πτώση.
Και ο πολίτης δεν νιώθει ότι η παρούσα
πολιτική ηγεσία μπορεί να βγάλει τη
χώρα από το αδιέξοδο. Αντίθετα, την θεωρεί υπεύθυνη για την παρούσα θλιβερή
κατάσταση. Τούτο εντείνει τα αδιέξοδα
και την απελπισία του λαού.
Τι εισηγείστε; Πώς μπορούμε να
βγούμε από τη σημερινή κρίση;

Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με
τους εαυτούς μας, ο Πρόεδρος πρέπει να
παραιτηθεί. Σε τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις
δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Άλλοι πρόε-

Μια και αναφέρατε τον ΠτΔ, τι νομίζετε θα θυμάται ο κόσμος από τη
διακυβέρνησή του; Τι δεν θα σκορπίσει
μακριά ο αγέρας;

δροι παραιτήθηκαν για λιγότερα. Αν στο
Προεδρικό και στον ΔΗΣΥ διαφωνούν, τότε
μπορεί ο Πρόεδρος να επαναδιεκδικήσει.
Στο σημείο που φθάσαμε δεν υπάρχει,
δυστυχώς, άλλος τρόπος να εξομαλυνθεί
η κατάσταση. Λυπούμαι ειλικρινά που το
λέω, αλλά η παραίτηση είναι μονόδρομος.
Στο κάτω-κάτω, δύο χρόνια έμειναν. Και
θα είναι και ένα καλό προηγούμενο για
τους επόμενους.

Και αν δεν παραιτηθεί, τότε τι γίνεται; Το Σύνταγμα τον προστατεύει, όπως
όλοι γνωρίζουμε.

Γι’ αυτό και κανείς πολιτικός, πλην
Περδίκη, δεν το ζητά. Όμως η παραίτηση
είναι πολιτική πράξη, δεν έχει να κάνει με
το Σύνταγμα κ.λπ. Αν είχαμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα λυόταν το θέμα
με ψήφο εμπιστοσύνης.
Αν ο Πρόεδρος νομίζει ότι απολαύει
της εμπιστοσύνης του λαού και δεν πιστεύει ότι παραιτούμενος εξυπηρετεί τα
καλώς νοούμενα συμφέροντα του Τόπου,
πρέπει τουλάχιστον να κάνει γενικό ολικό ανασχηματισμό και να σχηματίσει μια
Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, που να
οδηγήσει την Κύπρο στην ανόρθωση.

Η κρίσιμη καμπή του 2013

Τι είναι αυτό που άλλαξε την κοινωνία μας; Αν μπορούσατε να το προσδιορίσετε, τι θα λέγατε ότι είναι;

Νομίζω αυτό που πραγματικά μας
άλλαξε είναι το τι συνέβη το 2013. Η
απρόσμενη επίθεση που δεχτήκαμε από
τη μεγάλη μας οικογένεια της Ευρώπης,
όπου εγκαταλειφθήκαμε από ΟΛΟΥΣ,
περιλαμβανομένης της Ελλάδας, αλλά και
δικών μας ιδίως ημιμαθών πανεπιστημιακών και κατηγορίας φτερού πολιτικών
που μας έλεγαν -και ακόμα μας λένε- ότι
εμείς φταίξαμε, που ζούσαμε πέρα από τις
δυνατότητές μας. Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι είχαν και έχουν λάθος, τεράστιο.
Ναι, ο Χριστόφιας πήρε ένα χρέος από
τον Τάσσο 48% του Εθνικού Εισοδήματος
και το ανέβασε στο 80%. Όμως 80% ήταν
και το χρέος των χωρών της Ευρωζώνης!
Σε καμία όμως άλλη χώρα δεν επέβαλαν
οικονομικό βιασμό. Μας πήραν τις καταθέσεις μας, μας εκμηδένισαν την τιμή των
αξιών (μετοχών, αξιογράφων), και οδήγησαν
σε κατάρρευση την τιμή των ακινήτων.
Φτωχοποίησαν τον κυπριακό λαό σε μια
μέρα!!! Έχασε ο λαός την ισορροπία του,
την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του αλλά
και στο μέλλον. Έγινε ευάλωτος! Δεν είναι

πλέον ο περήφανος Κύπριος, γεμάτος αυτοπεποίθησης. Έσκυψε. Κόντυνε.

Πρακτικά, τι μπορούμε να κάνουμε;
Ποια μέτρα εισηγείστε ή έχετε κατά νουν,
που θα βοηθήσουν στην επιστροφή του
αισθήματος δικαιοσύνης και οικονομικής
ασφάλειας στην κυπριακή κοινωνία;

Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι
η ακύρωση του κατάπτυστου αντιδημοκρατικού νόμου των εκποιήσεων express
(Ιούλιος 2018) και το δικαίωμα προσφυγής των οφειλετών στη δικαιοσύνη. Μόνο
σε απάνθρωπα φασιστικά καθεστώτα δεν
επιτρέπεται η προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Είναι αναφαίρετο Ανθρώπινο Δικαίωμα
και αποτελεί όνειδος και ντροπή στη σύγχρονη Κύπρο. Εμείς που πολεμήσαμε τους
Άγγλους για να γίνουμε ελεύθεροι πολίτες
και όχι ασήμαντοι υπήκοοι της Βασίλισσας, που μπήκαμε στην ευνομούμενη ΕΕ,
βρεθήκαμε σε κενό δικαιοσύνης. Και αυτό
το κενό, μόνο τα όπλα το γεμίζουν. Και
αυτός είναι ο κύριος λόγος πίσω από κάθε
μεγάλη επανάσταση. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι θείο δώρο.
Όχι ανθρώπινο. «Δικαιοσύνη μάθετε
οι ενοικούντες επί της Γης» μάς λέει ο
Προφήτης Ισαΐας. Μα παίρνει χρόνο η
δικαιοσύνη, θα μας πουν τα μαντρόσκυλα
των Βρυξελλών στην Κύπρο. Τότε τι, να
την καταργήσουμε; Ναι, μας λένε, και το
έκαναν διά νόμου το καλοκαίρι του 2018!
Το δεύτερο, είναι να βλέπει ο Κύπριος
πολίτης την περιουσία του να ξεπουλιέται
στα ξένα funds για ένα κομμάτι ψωμί και
να μην τον ακούει κανείς όταν οργισμένα
και απεγνωσμένα τους φωνάζει να του το
προσφέρουν και αυτού στην ίδια ή ακόμα
και πιο ψηλή τιμή! Σε καμιά δημοκρατία
της Ευρώπης δεν θα γινόταν αυτό. Άστε
που κάθε νέα πώληση ΜΕΔ στους ξένους
ισοδυναμεί με νέο κούρεμα του πλούτου
των Κυπρίων. Το τρίτο είναι ότι ο πολίτης
νιώθει πως αφέθηκε μόνος να αντιμετωπίσει την κρίση που ξεκίνησε το 2013 και
μεγάλωσε σήμερα με την πανδημία. Ο
πολίτης πρέπει να νιώσει το κράτος ότι
είναι δίπλα του. Δεν μπορεί κάθε φορά που
βγαίνει ένας από το Ivory Tower του, είτε
είναι ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
ή ο Υπ. Οικονομικών ή ο Πρόεδρος του
Δημοσιονομικού Συμβουλίου, να είναι
για να εκφοβίσει τους πολίτες. Σε άλλες
χώρες όλοι αυτοί είναι μπροστά για να
βοηθήσουν τη χώρα ν’ αντεπεξέλθει στην
πανδημία, ΟΧΙ για να κάνουν… «τέττε»
τους πολίτες.

Η αμυντική θωράκιση

Ας αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα
της άμυνας του τόπου. Η Ελλάδα προχωρεί σε ένα φιλόδοξο, αλλά αναγκαίο,
μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Η Κύπρος, τι κάνει; Η Κύπρος εγκατέλειψε
την άμυνά της;

Αγγίξατε ένα πολύ ευαίσθητο για μένα
θέμα. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν εδώ.
Η εγκατάλειψη της άμυνάς μας και η διαφθορά νομίζετε είναι ξεχωριστά; Όλα
αλληλένδετα είναι. Αν η αμυντική θωράκιση του τόπου ήταν όντως προτεραιότητά μας, αν πηγαίναμε εφεδρεία όλοι, ο
τραπεζίτης, ο δικηγόρος, ο βουλευτής, ο
ιερέας, ο δικαστής, ο καλουψιής, ο κτίστης,
ο γιατρός και μέναμε στο ίδιο αντίσκηνο,
στην ίδια διμοιρία, νομίζετε θα έτρεχε την
επαύριον ο τραπεζίτης να ξεπουλήσει το
σπίτι του αδύνατου οφειλέτη ή ο δικαστής θα έβαζε φυλακή τον φτωχό που
χρωστά ΦΠΑ ή Κοινωνικές Ασφαλίσεις;
Δεν είναι οι πλούσιοι που δεν μπορούν
να πληρώσουν.
Μα, τη φυλάκιση του σώματος για
χρέη την κατήργησε πριν από 2500
χρόνια ο Σόλων, ακόμα υπάρχει;

Μάλιστα, υπάρχει! Η Σεισάχθεια
κατήργησε πριν από 2500 χρόνια την
υποδούλωση του χρεώστη και εμείς
ακόμα το εφαρμόζουμε! Μα, αν δεν το
κάνουμε, μου είπαν λειτουργοί του Υπ.
Εργασίας όταν έθεσα το θέμα πριν από
20 χρόνια στη Βουλή, θα αυξηθούν οι
κακοπληρωτές. Δεν το αποκλείω, τους
είπα. Αλλά είναι το κόστος να έχεις μια
ευνομούμενη πολιτεία, μια κανονική φιλική
χώρα που δεν φυλακίζει τους πολίτες της,
για τα χρέη τους προς αυτή.
Θέλω να επιστρέψουμε στο θέμα
της άμυνας. Είναι γνωστόν ότι ανέκαθεν ασχολούσασταν με το αμυντικό
μας πρόβλημα. Τι νομίζετε ότι πρέπει
να γίνει;

Εμείς εδώ στην Κύπρο, με ένα διάλειμμα 10 ετών (διακυβέρνηση Κληρίδη),
ανακαλύψαμε το Δόγμα της Αποτρεπτικής
Αδυναμίας. «Για ποιον πόλεμο μιλάτε;»,
είπε ο τότε Υπ. Εξωτερικών μας, όταν μπήκε
το «Μπαρμπαρός» στην ΑΟΖ μας, «αφού
δεν έχουμε ναυτικό»! Και συμφώνησε και
ο τότε Υπ. Άμυνας. Περηφανευόμαστε που
αποφεύγουμε τον πόλεμο, και ας παίρνει ο
Τούρκος ό,τι θέλει ελεύθερα και αμαχητί!
Ντροπή και όνειδος για τους διαδόχους
των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, του ‘64 και
‘74 και όλων των προγόνων μας.

Τι πρέπει να γίνει; Πρακτικά τι εισηγείστε;

Αυτά πρέπει να γίνουν:
Όσοι μπορούν να φέρουν όπλο, να θεωρούνται στρατεύσιμοι. Μέχρι την ηλικία
των 60 έχουμε 130.0000 στρατό, πρέπει
να εκπαιδεύονται και αξιοποιούνται στην
εφεδρεία. Κάτι το οποίο δεν γίνεται σήμερα.
Επίσης πρέπει να εκπαιδεύονται οι δύο
ανώτερες τάξεις του Λυκείου.
Η άμυνα του τόπου δεν μπορεί να
είναι θέμα του μισού μόνο πληθυσμού
της χώρας. Είναι αναγκαία η στράτευση
των γυναικών μας. Νομίζετε έχουν οι
Τούρκοι 6μηνίτες στρατιώτες την δύναμη
να νικήσουν, όταν απέναντί τους έχουν
τον παππού, τον υιό, τον εγγονό και την
εγγονή; Για σκεφτείτε το;
Να φέρουμε στην Κύπρο μια μεραρχία
από την Ελλάδα. Μόνον έτσι η Τουρκία και
οι φίλοι της θα αντιληφθούν ότι οιαδήποτε
κίνησή της στην Κύπρο θα προκαλέσει
σίγουρα πόλεμο με την Ελλάδα. Κάτι που
φρόντισαν το 1967 να εξαλειφθεί και 7
χρόνια αργότερα έγινε, διότι θα ήμασταν
μόνοι μας.
Να γίνουν οι σωστοί και αναγκαίοι
εξοπλισμοί. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες,
αλλά μ’ έναν δανεισμό της τάξεως των €3
δις για 30 χρόνια και με 2% επιτόκιο, η
Κύπρος γίνεται αστακός και η τουρκική
λαβίδα στον «Βορρά» αδυνατίζει, με ό,τι
αυτό σημαίνει για τα κατεχόμενα εδάφη
μας...
Να εξουδετερώσουμε το ανόητο επιχείρημα των υψοχέρηδων, «μα θα τα βάλουμε
με την Τουρκία;». Δεν θα τα βάλουμε με
την Τουρκία, διότι δεν θέλουμε να καταλάβουμε την Άγκυρα, αλλά αυτοί να
μην καταλάβουν την Πάφο. Η απόσταση
Κερύνειας-Λευκωσίας 16 χλμ. είναι, μόνο
τόσο λίγο. Η γραμμή αντιπαράταξης πολλές φορές μερικά μέτρα είναι. Δεν έχει
βάθος το μέτωπο, γι’ αυτό, ό,τι γίνει, θα
λήξει σε μερικές ώρες, όπως ακριβώς το
1974. Και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει
ούτε Κίνα να ήταν η Τουρκία. Άρα, δεν
έχουν σημασία τα αριθμητικά δεδομένα,
800.000 με 80 εκατ.
Θα πολεμήσουν με ό,τι έχουν εδώ συν
την αεροπορία τους. Γι’ αυτό θέλουμε τους
S-300 στην Κύπρο ΤΩΡΑ! Με τους S-300
εδώ, τα τουρκικά F16 μένουν εκτός και
μόνον τα ελληνικά F16 και Ραφάλ θα
πετούν ελεύθερα. Game Changer!
Αυτά είναι μερικά από τα βήματα που
πρέπει να γίνουν. Όμως, πάνω απ’ όλα είναι

Νομίζω τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη
θα την θυμάται ο κόσμος για 4 αρνητικά
και 1 θετικό. Τα αρνητικά είναι, 1ον η
αποτυχία του να προστατεύσει την Κύπρο
από το κούρεμα όπως τα κατάφεραν άλλοι
πρωθυπουργοί για τις χώρες τους. 2ον, η
άκρατη λαθρομετανάστευση που γέμισε
η Κύπρος με αλλόθρησκους, αλλόφιλους,
αλλότροπους ξένους που αλλοιώνουν τον
Ελληνικό Χριστιανικό Χαρακτήρα της
κοινωνίας μας. Αποελληνοποιείται και
αποχριστιανοποιείται το ελεύθερο τμήμα
της χώρας μας. Αυτό που εμείς διοικούμε! 3ον, η εκρίζωση κάθε επιθυμίας όχι
μόνο απελευθέρωσης των κατεχόμενων
αλλά και προάσπισης των ελεύθερων
εδαφών μας. Ξάπλα-φραπέ + χαβαλές
έγινε τρόπος ζωής. 4ον το ξεπούλημα
και κλείσιμο του Συνεργατισμού, όπου
έγινε η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου
από τους πολλούς και φτωχούς στους
λίγους και πλούσιους. Και που άφησε
τις λαϊκές τάξεις χωρίς πρόσβαση σε
χρηματοδοτήσεις. Η ύπαιθρος λ.χ. έχει
αποκοπεί από το τραπεζικό σύστημα.
Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση μιας νέας
τάξης, των νεόφτωχων.
Το ένα θετικό που θα τον θυμάται ο
λαός είναι το ΓΕΣΥ. Αυτό όντως είναι ένα
μεγάλο λαϊκό ευεργέτημα.
Στο ζύγι όμως ο άνθρωπος θυμάται
περισσότερο αυτά που τον έβλαψαν παρά
αυτά που τον ωφέλησαν.

Το ΠΑΤΡΙ.Σ θα είναι στις
εκλογές

Κύριε, Ρότσα, έρχονται εκλογές. Το
ΠΑΤΡΙ.Σ θα κατέβει; θα διεκδικήσει
παρουσία στη Βουλή τον Μάιο;

Δράττομαι της ευκαιρίας να δηλώσω
ότι όντως ο Πατριωτικός Συνασπισμός
(ΠΑΤΡΙ.Σ) θα διεκδικήσει είσοδο στη
Βουλή και καλώ τον κόσμο να μας αξιολογήσει βάσει των θέσεών μας και έτσι
να τοποθετηθεί. Γνωρίζοντας πώς ψηφίζει
ο Κύπριος ψηφοφόρος, δεν τρέφουμε αυταπάτες, γι’ αυτό ζητούμε μια ψήφο μόνο
από κάθε σπίτι.
Και κάτι τελευταίο. Για την άτυπη
Πενταμερή, τι νομίζετε;

Θα σας πω τι είπε ο Καποδίστριας:
Όποιος αναμένει κάτι όταν διαπραγματεύεται με την Τουρκία, περιφρονεί
εμπειρίες αιώνων.
Τελικά, ποιο είναι το κύριο πρόβλημα της Κύπρου, κατά την άποψή σας;

Η απουσία Ηγέτη. Μας λείπει ο εμπνευσμένος ηψικρατείν ηγέτης, που εμείς να
βλέπουμε πάντοτε την πλάτη του και αυτός
ουδέποτε τη δική μας.
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ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

Της Κυριακής

ΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΑΟΥΛΛΑΣ*

Βία στην οικογένεια και σεξουαλική
κακοποίηση ανηλίκων
ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΥΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ - ΑΓΓΕΛΟΥΣ
ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΩΝ

Τ

α αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού,
συμπεριλαμβανομένων και
των σκληρών «λόκνταουν»,
δημιούργησαν πολλές πεποιθήσεις, απόψεις και αστικούς
μύθους. Μια εξ αυτών είναι πως από τον παρατεταμένο εγκλεισμό στο σπίτι «επέλλανεν ο
κόσμος», με αποτέλεσμα το ξύλο κατά παιδιών
και συζύγων και τη σεξουαλική κακοποίηση.
Ισχύει;
Η «Σημερινή» επισκέφθηκε το Γραφείο
Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια,
Εγκλημάτων κατά των Παιδιών, Νεανικής
Παραβατικότητας & Καταπολέμησης Διακρίσεων, συνομίλησε με τα στελέχη της και
δημοσιεύει επίσημα στατιστικά γι’ αυτής της
φύσεως τα εγκλήματα.
Ωστόσο, για να προσφέρει τη μέγιστη
δυνατή προστασία σε θύματα και ευάλωτα
πρόσωπα, το ΓΧΘΒΟΚΑΕΠ αποφεύγει τον
δημόσιο σχολιασμό συγκεκριμένων υποθέσεων
και λειτουργεί αθόρυβα, μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας. Αν και η επίσκεψη ήταν
προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 11/02,
την ίδια μέρα διαπράχθηκε και το στυγερό
έγκλημα στους Εργάτες, όπου πατέρας σκότωσε
τη σύζυγο και τον γιο του οδηγώντας σε μιαν
ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία, ελκύοντας
και πάλι το ενδιαφέρον του κοινού σε τέτοιου
είδους εγκλήματα.
«Ξέρεις τι κάνουν; Καταστρέφουν ψυχές!»,
μας είπαν για τους δράστες τέτοιας φύσεων
εγκλημάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που υπέστησαν βία ή σεξουαλική κακοποίηση πριν
από δεκαετίες και δεν μπόρεσαν ποτέ να το
ξεπεράσουν. Όπως διαπιστώνεται, τα στελέχη
του Γραφείου και οι ανακριτές έχουν «γερό
στομάχι», αφού έρχονται επί καθημερινής βάσεως αντιμέτωποι με περιστατικά των οποίων
οι λεπτομέρειες συγκλονίζουν και απομυθοποιούν πρόσωπα, καταστάσεις και αντιλήψεις
που έχουμε για το τι συμβαίνει στην αθέατη,
σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας μας και τις
αποκρουστικές πράξεις «καθωσπρέπει» και
«υπεράνω υποψίας» πλούσιων και φτωχών
ανθρώπων που ζουν ανάμεσά μας.

Αστυφύλακες-Άγγελοι

Το Γραφείο, που στεγάζεται στο «αστυνομικό χωριό» δίπλα στο Αρχηγείο Αστυνομίας, επιλαμβάνεται των ζητημάτων που
αφορούν στην αντιμετώπιση, πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια και
της κακοποίησης ανηλίκων. Στα κυριότερα
καθήκοντα που επιτελεί περιλαμβάνεται η
παρακολούθηση υποθέσεων και περιστατικών βίας στην οικογένεια και κακοποίησης
ανηλίκων που καταγγέλλονται στην Αστυνομία
σε παγκύπρια κλίμακα.
Κάτω από το τετραμελές ΓΧΘΒΟΚΑΕΠ
υπάγονται τρεις υπηρεσίες: 1) Το Γραφείο
Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια
και Κακοποίησης Ανηλίκων & Ελλειπόντων
Προσώπων. 2) Το Γραφείο για την Αντιμετώπιση
της Νεανικής Παραβατικότητας. 3) Το Γραφείο
για Θέματα Ρατσισμού. Κάθε γραφείο έχει τον
δικό του υπεύθυνο και από τον Ιανουάριο

του 2020 τα τρία γραφεία συντονίζονται και
εποπτεύονται από την Αστυνόμο Β’ Κυριακή
Λαμπριανίδου.
Όπως μας εξήγησε η κ. Λαμπριανίδου:
«Ο ρόλος μας είναι να εποπτεύουμε κατά κάποιον τρόπο τις επαρχίες πως διαχειρίζονται
τα θέματα βίας στην οικογένεια, να κάνουμε
εισηγήσεις, να μελετούμε τους ποινικούς φακέλους. Όλοι οι φάκελοι περνούν από εδώ
πριν καταλήξουν στη Νομική Υπηρεσία. Άρα
έχουμε πλήρη εικόνα και εκφέρουμε άποψη.
Σε αυτό το πλαίσιο συνεργαζόμαστε με όλες
τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους.
Είμαστε υπεύθυνοι για θέματα διαφώτισης,
ενημέρωσης, εκπαίδευσης των μελών μας στην
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου για θέματα
βίας στην οικογένεια, ρατσισμού, νεανικής
παραβατικότητας, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Αυτά τα γραφεία ασχολούνται
με αυτούς τους 4 τομείς».
Στο Γραφείο υπάγεται και η εννεαμελής
Ειδική Ανακριτική Ομάδα Διερεύνησης Υποθέσεων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων
& Ελλειπόντων Προσώπων, Υπεύθυνος του
οποίου είναι ο Υπαστυνόμος Μιχάλης Γαβριηλίδης. Για άλλες μορφές σεξουαλικής
κακοποίησης είναι υπεύθυνα άλλα κλιμάκια,
όπως και τα ΤΑΕ.
Το ΓΧΘΒΟΚΑΕΠ τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο
με τις αναφορές και τις καταγγελίες παγκυπρίως
(ανεξαρτήτως αν καταλήξουν στο δικαστήριο),
ούτως ώστε η Αστυνομία να έχει πλήρη εικόνα
για το ιστορικό των δραστών, και εκδίδει τα
σχετικά επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση
συγκεκριμένων περιστατικών υπάρχει συνεργασία, στο πλαίσιο του Σπιτιού του Παιδιού,
με κρατικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς,
όπως το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού &
Νεολαίας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και τις
ΜΚΟ. Γίνονται πολυθεματικές συναντήσεις
για συζήτηση των θεμάτων και το Γραφείο
εκπροσωπεί την Αστυνομία Κύπρου σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και οπουδήποτε έχει
να κάνει με το φάσμα των αρμοδιοτήτων του.
Υπό την εποπτεία του βρίσκεται επίσης το
θέμα των Ανήλικων Παραβατών.
Στη Λευκωσία έχει λειτουργήσει τον τελευταίο καιρό και το Σπίτι της Γυναίκας, το οποίο
βρίσκεται στα πρώιμα στάδιά του. Το Γραφείο
συνεργάζεται μαζί του και στο παρόν στάδιο
παραπέμπονται μόνο γυναίκες, θύματα βίας
στην οικογένεια.
Συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς αρμοδιότητάς
του και εποπτεύει και συντονίζει ενέργειες
που αφορούν τη διερεύνηση υποθέσεων
ελλειπόντων προσώπων. Στα πλαίσια της
συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, και
σε συνεργασία με την Υπάτη Αρμοστεία του
Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, πρόσφατα
ειδικοί από τη Σκωτία έκαναν εξειδικευμένα
σεμινάρια σε στελέχη (βλ. Σημερινή Online,
19/10/2020).

Εξειδίκευση, αποκέντρωση
& evidence-based policing

«Ένα από τα πρώτα πράγματα που μου
κτύπησε το μάτι εδώ ήταν ότι το πρόβλημα
είναι μεγάλο και χρειάζεται εξειδίκευση»,
ανέφερε η κ. Λαμπριανίδου. «Το πρόβλημα
το είχαμε εντοπίσει εδώ και καιρό και βλέπαμε τους αριθμούς να πηγαίνουν προς τα
πάνω. Όταν βλέπεις ότι κάποια αδικήματα
έχουν αυξητική τάση και διερευνώνται είτε
από Σταθμούς είτε από τα ΤΑΕ και όταν ένας
αστυνομικός σήμερα διερευνά μια διάρρηξη ή μια κλοπή και αύριο του δίνεις και μια
υπόθεση βίας στην οικογένεια, δεν υπάρχει
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η ίδια δυναμική. Χρειάζεται εξειδίκευση
σε αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε. Εξήγησε
πως τέτοια θέματα παλιά τα ερευνούσαν
οι τοπικοί Σταθμοί, σημειώνοντας ωστόσο
πως υπήρχαν πάντοτε οι έντονες σχετικές
οδηγίες των εκάστοτε Αρχηγών Αστυνομίας για την ορθή διαχείριση αυτών των
υποθέσεων.
«Έτσι έγινε εισήγηση στην ηγεσία για
σύσταση κλιμακίων σε όλες τις επαρχίες.
Μετά δυστυχώς ήρθε ο κορωνοϊός και
πολλά μέλη της Αστυνομίας αποσπάστηκαν
αλλού. Παρά τις δυσκολίες, δημιουργήσαμε το πρώτο μας κλιμάκιο στη Λεμεσό,
που ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η
Σεπτεμβρίου του 2020. Υπάγεται κάτω
από το ΤΑΕ Λεμεσού. Προτιμούμε το
κάθε κλιμάκιο να το επιβλέπει ο δικός
του Αστυνομικός Διευθυντής για να υπάρχει αρμονία σε θέματα λογοδοσίας και
συνεργασίας», εξήγησε.
Ούσα εγκληματολόγος η ίδια, ανέφερε
πως «είναι καλύτερα πριν εφαρμόσεις κάτι
να το δοκιμάσεις κινούμενος στη φιλοσοφία
της “αστυνόμευσης βάσει αποδεικτικών
στοιχείων” (“evidence-based policing”),
όπου πρώτα δουλεύει κάτι πιλοτικά, βλέπεις αν υπάρχουν ελλείψεις και τι πρέπει
να διορθωθεί και με βάση τα τεκμήρια
να εξελιχτείς».
Με αυτήν τη λογική, που συνάδει με τις
βέλτιστες σύγχρονες διεθνείς πρακτικές
χάραξης αντεγκληματικής πολιτικής, επιλέγηκαν άτομα τα οποία είχαν τις γνώσεις
και την εκπαίδευση για ανάληψη μόνο
υποθέσεων που βάσει νομοθεσίας έχουν
να κάνουν με βία στην οικογένεια, έμφυλη
βία και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
και να αφοσιωθούν σε αυτά.
«Αφού για 3 μήνες είδαμε πως πέτυχε
αυτό στη Λεμεσό, προχωρήσαμε για να
το κάνουμε και στη Λευκωσία. Από τα
τέλη Νοεμβρίου δούλεψε στη Λευκωσία το
δεύτερο κλιμάκιο με το ίδιο καθεστώς και
υπάγεται πάλι στο ΤΑΕ της επαρχίας, στα
ίδια πρότυπα», ανέφερε η κ. Λαμπριανίδου.
Αποκάλυψε επίσης πως «στις 15 Φεβρουαρίου αναμένεται να λειτουργήσουν
σε όλη την Κύπρο επαρχιακά κλιμάκια,
πλην της περιοχής Μόρφου».

Λόκνταουν & στατιστικά
ενδοοικογενειακής βίας

Το Γραφείο παραχώρησε στη «Σημερινή» τους αριθμούς καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας για την περίοδο 2015-2020.
Όπως φαίνεται, τα περιστατικά αυξήθηκαν
εντός του 2020, αλλά η αυξητική τάση
προϋπήρχε από το 2018-19, καθώς και
τους πρώτους μήνες του 2020, δηλαδή
πριν τα περιοριστικά διατάγματα.
Παρά τις αρνητικές επιδράσεις του λόκνταουν, εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται
πως οι περιορισμοί ήταν ο καθοριστικός
παράγοντας που συνέτεινε στην αύξηση
των καταγγελιών, χωρίς να αποκλείεται
βέβαια η συνεισφορά τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως η αύξηση οφείλεται
στην αύξηση της αυτοπεποίθησης, της
πρωτοβουλίας και του θάρρους όλο και
περισσότερων θυμάτων, αλλά και άλλων
μαρτύρων που γνωρίζουν πρόσωπα και
πράγματα, να προβούν σε καταγγελίες
στην Αστυνομία.
Σύμφωνα με την κ. Λαμπριανίδου:
«Από τις προκαταρκτικές αναλύσεις
των δεδομένων που έχουμε κάνει, αλλά

μένουμεασφαλείς
staysafe

βέβαια θα χρειαστεί επιπλέον έρευνα, προσέξαμε πως από τον Ιανουάριο του 2020
υπήρχε αύξηση στις καταγγελίες, πριν από
το λόκνταουν. Άλλοι στατιστικοί πίνακές
μας, που ακόμα δεν είναι δημοσιεύσιμοι,
δείχνουν ότι περίπου τα στατιστικά και οι
μορφές βίας είναι σταθερές, με μάλιστα
μία ελαφρά μείωση καταγγελιών κατά
την περίοδο λόκνταουν. Βέβαια, όλοι οι
μήνες του 2020 όταν συγκριθούν με το
2019 υπάρχει αύξηση, γενικότερα. Όμως,
τους μήνες του λόκνταουν υπάρχει μια
μικρή μείωση, η οποία είναι στατιστικά
ασήμαντη, είναι μικροί οι αριθμοί. Διότι
με αυτά που έχουμε δει εμείς αυτό που
έχει σημασία είναι ότι όλους τους μήνες
του 2020 σε σχέση με τους αντίστοιχους
μήνες άλλων χρόνων βλέπουμε αύξηση.
Όμως, αν συγκρίνουμε τους μήνες του
2020, θα δούμε ότι στις περιόδους του
σκληρού λόκνταουν υπήρχε μια ελαφριά
μείωση. Πώς το εξηγούμε; Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το εξηγήσουμε. Μπορεί να
πούμε ότι είναι απλώς μια σύμπτωση αυτά
τα πράγματα, διότι για να γίνουν σωστές
αναλύσεις χρειάζεται επιπλέον στατιστική
δουλειά. Μπορεί να οφείλεται όμως και στο
γεγονός ότι πάρα πολύς κόσμος, δράστες,
τη δεδομένη στιγμή ήταν στο σπίτι και
πιθανόν τα θύματα να μην μπορούσαν να
φύγουν, να μην μπορούσαν να πάρουν
τηλέφωνο, να ένιωθαν την παρουσία εκεί
πιο έντονη διότι οι άνθρωποι εκείνον τον
καιρό έχασαν τη δουλειά τους, δεν μπορούσαν να παν στο καφενείο τους, στο χωριό
τους, στην καφετερία τους, στους φίλους
τους, ήταν συνεχώς στο ίδιο περιβάλλον,
δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν. Αυτό
το πράγμα πιθανόν να επηρέασε. Ίσως
αυτός είναι ένας λόγος, πιθανόν, δεν είναι
ασφαλή συμπεράσματα αυτήν τη στιγμή
αλλά θα αποτελέσουν υποθέσεις εργασίας
για μια πιο μεγάλη μελέτη όταν περάσουν
αυτές οι πρωτόγνωρες συνθήκες».
Στο ερώτημα εάν κάποια άτομα ή οικογένειες που δεν είχαν προβλήματα στο
παρελθόν και που δεν είχαν απασχολήσει
παλαιότερα την Αστυνομία για τέτοια θέματα
εμφάνισαν τέτοιες συμπεριφορές, λόγω
εγκλεισμού ή οικονομικών προβλημάτων
ή διότι έχασαν τη δουλειά τους, η απάντηση
ήταν κατηγορηματική, με το ισχυρότερο
στοιχείο για την επικεφαλής του Γραφείου
το τι είπαν τα ίδια τα θύματα: «Όχι, δεν
υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Διότι διαβάζουμε τις καταθέσεις των θυμάτων και δεν
προκύπτουν τέτοιες ενδείξεις». Εκεί που
υπάρχουν καταγγελίες τα προβλήματα
φαίνεται να προϋπήρχαν του κορωνοϊού.
Σημειώνεται πως οι καταγγελίες περιλαμβάνουν άνδρες και γυναίκες, Κύπριους
πολίτες και αλλοδαπούς. «Μη νομίζετε πως
δεν υπάρχουν άνδρες παραπονούμενοι»,
τόνισε η κ. Λαμπριανίδου. Παρατήρησε
επίσης πως «η κουλτούρα και η θρησκεία
επηρεάζουν αυτά τα πράγματα. Και ναι,
υπάρχουν κουλτούρες που ζουν στην
Κύπρο, ή εθνικότητες άλλες, οι οποίες
θεωρούν πολλές φορές ότι είναι εντάξει
ο άνδρας να κτυπά τη γυναίκα του, που
κτυπά τα παιδιά διότι έτσι βάζουμε την
πειθαρχία στην οικογένεια. Και μπορεί
τα θύματα να μας δικαιολογήσουν τον
δράστη. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά.
Επίσης έχουμε κάποια περιστατικά που
συνδέονται με τη χρήση και την κατάχρηση ουσιών, όπως αλκοόλ και ναρκωτικά.

Και ταυτίζονται, είναι κομμάτι αυτών των
αριθμών».
Επίσης, όπως μας αναφέρθηκε, η υφιστάμενη νομοθεσία δεν καλύπτει ζευγάρια ομοφυλόφιλα, αφού ισχύει ακόμα ο
παραδοσιακός ορισμός της οικογένειας
(άνδρας και γυναίκα). Άρα, στις περιπτώσεις
σεξουαλικής βίας, λεκτικής ή φυσικής, σε
σχέσεις ομοφυλοφίλων, δεν μπορεί να
επέμβει το Γραφείο αλλά εκεί εξετάζεται
επίθεση με βάση τον Ποινικό Κώδικα και
όχι τη ειδική νομοθεσία που καλύπτει την
ενδοοικογενειακή βία. Με τις κοινωνικές
εξελίξεις της νέας εποχής, αυτό θεωρείται
πλέον ως κενό στη νομοθεσία, αφ’ ενός,
και αφ’ ετέρου η βία μεταξύ ομοφυλόφιλων ζευγαριών δεν καταγράφεται στις
επίσημες στατιστικές.

στιγμή καταδεικνύουν μια σχετική
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας,
η οποία πιθανόν να συνδέεται με την
πανδημία».
Παρόλα αυτά, ο κ. Γεωργίου εξήγησε πως «δεν μπορούμε να εξάγουμε
το συμπέρασμα ότι τα περιοριστικά
μέτρα οδηγούν στην αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά αυτό το
οποίο πιθανόν να συμβαίνει είναι να
αυξάνονται οι παράγοντες κινδύνου, οι
οποίοι σε ήδη βεβαρημένα περιβάλλοντα οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές.
Εστιάζοντας γενικότερα στις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία,
πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο τ. 15(12) του “PLOS One” και
η οποία εξέτασε την επίδραση της
πανδημίας στα ζητήματα ψυχικής
υγείας σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών,
κατέδειξε πως σοβαρά προβλήματα
(π.χ. έντονο άγχος) παρουσιάζονται στο
10% του πληθυσμού. Επιπρόσθετα, μια
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπως
αυτή που δημοσιεύθηκε πρόσφατα
στο “Psychiatry Research” (113429),
κατέδειξε πως η επίδραση συνδέεται
με διάφορους παράγοντες όπως την
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Η ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΥ ΓΧΘΒΟΚΑΕΠ,
ΑΣΤΥΝΌΜΟΣ Β’ ΚΥΡΙΑΚΉ ΛΑΜΠΡΙΑΝΊΔΟΥ.

Το παγόβουνο της αφανούς
εγκληματικότητας

Όπως συμβαίνει με κάθε μορφή εγκληματικής και παραβατικής συμπεριφοράς,
υπάρχουν τα επίσημα στατιστικά αλλά
υπάρχει η «αφανής ή σκοτεινή εγκληματικότητα» (“dark figure of crime”), δηλαδή
εγκλήματα που δεν καταγγέλλονται και
που ο πραγματικός τους αριθμός είναι
άγνωστος και που μπορεί μόνο να υπολογιστεί, και πάλι όμως υποθετικά.
Για τέτοιου είδους εγκλήματα, ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής
κακοποίησης ανηλίκων, που τελούνται
πίσω από κλειστές πόρτες και στο ιερό
άβατο της οικίας, αυτό το άγνωστο ποσοστό
υπολογίζεται πως είναι πάντα μεγαλύτερο
του πραγματικού.
Η αύξηση στις καταγγελίες από το 2018,
σύμφωνα με την κ. Λαμπριανίδου, ίσως
οφείλεται και στο ότι «η Αστυνομία έκανε
άνοιγμα προς την κοινωνία και βγήκε προς
τα έξω, ήταν πιο έντονη, κάλεσε τα θύματα
και είπε ελάτε καταγγείλετε σε μας, είμαστε
εδώ, κάναμε τα κλιμάκιά μας, δώσαμε
περισσότερες πληροφορίες, δείξαμε ότι
ανησυχούμε και καλέσαμε να έρθουν
να μας μιλήσουν και να καταγγείλουν».
Υπογράμμισε πως «δεν σημαίνει ότι
επειδή αυξήθηκαν οι καταγγελίες, αυξήθηκε το πραγματικό πρόβλημα. Θεωρούμε
ότι οι καταγγελίες είναι μόνο η κορυφή του
παγόβουνου. Σίγουρα, σιγά-σιγά, ανεβαίνουν οι αριθμοί γιατί ως επί το πλείστον τα
θύματα που έρχονται να καταγγείλουν είχαν
ήδη βιώματα. Άρα παίρνει κάποιο χρόνο
για να επεξεργαστούν το τι βίωσαν. Την
πρώτη φορά μπορεί να δικαιολογήσουν
τον θύτη, τη δεύτερη να προβληματιστούν,
μετά μπορεί να τηλεφωνήσουν σε κάποια
ΜΚΟ, όπως ο ΣΠΑΒΟ ή απευθείας στην
Αστυνομία. Υπάρχουν άτομα που τηλεφωνούν απευθείας στο Γραφείο ή στη
Γραμμή του Πολίτη και ζητούν ανώνυμα
συμβουλές. Εμείς τους συμβουλεύουμε
για το πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση, τους κινδύνους αν υπάρχουν ανήλικα
παιδιά στο σπίτι κ.λπ».
Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να
γίνει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών αν κινδυνεύουν παιδιά ή αν διαφανεί
ότι κινδυνεύει το ίδιο το άτομο και αρνείται να καταγγείλει επίσημα. «Υπάρχουν
περιστατικά όπου κοπέλες έρχονται και
καταγγέλλουν αλλά μετά λένε δεν θέλω
να πάω στο δικαστήριο ή δεν θέλω να
τον συλλάβετε. Φοβούνται το άγνωστο.
Προτιμούν να γίνει μια παρατήρηση, αλλά

Κίνδυνοι & ευκαιρίες του λόκνταουν
Στη «Σημερινή» μίλησε επίσης
ο Δρ Γιώργος Γεωργίου, Λέκτορας
Κλινικής Ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος. Ο
κ. Γεωργίου ανέφερε πως «η ύπαρξη καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης,
όπως αυτή που διανύουμε σήμερα,
φαίνεται να συνδέεται με αύξηση της
βίας, ιδιαίτερα προς τις πιο αδύναμες
και ευάλωτες ομάδες. Τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα και η επέκτασή τους, πιθανόν να δημιουργούν
συναισθηματικές δυσκολίες αλλά
και πρακτικά προβλήματα, όπως η
μείωση του εισοδήματος, η απουσία
δικτύου κοινωνικής υποστήριξης και
πρόσβασης σε υπηρεσίες στήριξης,
γεγονότα που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση ενδοοικογενειακής βίας. Επιπρόσθετα
ο υποχρεωτικός περιορισμός στο
σπίτι με ένα βίαιο σύντροφο ή γονέα,
δυστυχώς μετατρέπει σε ακόμη πιο
εύκολη την πρόσβαση του θύτη στο
θύμα. Εστιάζοντας στα δεδομένα, ο
Π.Ο.Υ. επισημαίνει ότι οι λιγοστές
αναφορές που υπάρχουν αυτήν τη
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προηγούμενη ύπαρξη προβλημάτων
ψυχικής υγείας, τις οικονομικές δυσκολίες, την νόσηση και νοσηλεία, ενώ
στα παιδιά το αναπτυξιακό στάδιο και
η ηλικία αποτελούν έναν επιπρόσθετο
παράγοντα (τα μικρότερα παιδιά παρουσιάζουν μια μερικώς αυξημένη
ευαλωτότητα σε σχέση με τα μεγαλύτερα). Ως εκ τούτου, από τα μέχρι
στιγμής δεδομένα συμπεραίνουμε ότι
η πανδημία είχε και έχει επιδράσεις
στην ψυχική υγεία, όχι όμως καθολικά
και με την ίδια ένταση».
Καταλήγοντας με μια θετική νότα,
ο κ. Γεωργίου είπε πως «εστιάζοντας
στο καθαρά προσωπικό βίωμα του
καθενός, υπάρχουν περιπτώσεις όπου
η πανδημία μπορεί να αποτέλεσε
και μια θετική αφορμή για επαναξιολόγηση των θέλω και αναγκών, του
επαναπροσδιορισμού των σχέσεων
αλλά και μια ευκαιρία για αλλαγή.
Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση
δεν μειώνει ούτε αναιρεί την υποχρέωση να στηριχθούν οι ευάλωτες
ομάδες και να ληφθούν μέτρα για
την ψυχολογική ευεξία και στήριξη
της κοινωνίας».

Η ΑΣΤΥΦΎΛΑΚΑΣ ΧΡΥΣΤΆΛΛΑ
ΙΩΆΝΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΆ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΈΝΟ ΧΏΡΟ ΑΝΑΜΟΝΉΣ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ
ΛΗΦΘΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ.

Ο ΑΣΤΥΦΎΛΑΚΑΣ ΠΑΝΊΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΆ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΈΝΟ ΧΏΡΟ ΌΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ.
ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΌ ΔΩΜΆΤΙΟ ΆΛΛΟΣ
ΣΥΝΆΔΕΛΦΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΊ ΜΈΣΩ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΉ
ΚΑΙ ΧΕΙΡΊΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΆΜΕΡΑ.

πρέπει να αντιληφθούν πως αν διαπραχθεί
ένα ποινικό αδίκημα η Αστυνομία είναι
υπόχρεη να διερευνήσει», εξήγησε η κ.
Λαμπριανίδου.
Πέρα από τις απευθείας καταγγελίες
θυμάτων, από πληροφορίες ΜΚΟ, γειτόνων
ή συγγενικών προσώπων, πληροφορίες
έρχονται και από το σχολείο ή άλλους
επαγγελματίες που έχουν επαφή με θύματα, όπως δασκάλους, νοσοκόμους και
άλλους, που είναι υποχρεωμένοι από τον
νόμο να ενημερώσουν την Αστυνομία αν
υποπέσει κάτι στην αντίληψή τους και
είναι ποινικό αδίκημα αν το παραλείψουν.
«Σε αυτές τις περιπτώσεις διότι η αφανής
εγκληματικότητα είναι υψηλή, πάρα πολύ
υψηλή και πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτή
η αυξητική τάση διότι θα σκαλίσουμε περισσότερο το προαναφερθέν παγόβουνο»,
κάτι το οποίο είναι τελικά καλό διότι θα
οδηγήσει σε προστασία περισσότερων
θυμάτων και τιμωρία ενόχων.

Ειδική Ανακριτική Ομάδα
& σεξουαλική κακοποίηση
ανηλίκων

Από το 2017 λειτουργεί η Ειδική Ανακριτική Ομάδα Διερεύνησης Υποθέσεων
Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων,
που δρα παγκυπρίως, υπάγεται στο
ΓΧΘΒΟΚΑΕΠ και είναι επιφορτισμένη
με τη διερεύνηση των υποθέσεων φυσικής
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω
των 18 χρονών σε στενή συνεργασία με
το Σπίτι του Παιδιού. Τα μέλη της είναι
εξειδικευμένα και έχουν εκπαιδευτεί στο
να λαμβάνουν καταθέσεις από παιδιά στη
βάση συγκεκριμένων μοντέλων.
Η σεξουαλική βία κατά ανηλίκων αρχίζει από τη διευθέτηση ραντεβού από
ηλεκτρονικά μέσα και περιλαμβάνει
άσεμνο άγγιγμα, διακόρευση και σεξουαλικές πράξεις πάσης φύσεως. Από
την αρμοδιότητα του Γραφείου εξαιρείται
η παιδική πορνογραφία και οτιδήποτε
online παραπέμπεται στον Κλάδο Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Και σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν άνδρες και γυναίκες, και δράστες και

θύματα. Στους δράστες περιλαμβάνονται
και άτομα που μπορεί να συγκάλυψαν
άλλους δράστες.
«Οι συνεντεύξεις όλων των παιδιών
γίνονται οπτικογραφημένα. Κάθεται ο
ανακριτής μαζί με το παιδί και καταγράφεται σε κάμερα. Ο στόχος είναι να μην
τα ξαναλένε και έτσι να αποφεύγεται το
ενδεχόμενο δευτερογενούς θυματοποίησης (“secondary victimization”) μέσα
από την αφήγηση αυτών των ήδη πολύ
τραυματικών εμπειριών», ανέφερε η κ.
Λαμπριανίδου και πρόσθεσε: «Με τη
συνεργασία μας με το Σπίτι του Παιδιού, ο οικογενειακός λειτουργός έχει
το δικαίωμα να παραπέμπει το παιδί.
Το προετοιμάζει ψυχολογικά και μετά το
αναλαμβάνουμε εμείς, διότι με βάση τη
νομοθεσία μόνο ο αστυνομικός ανακριτής
έχει την εξουσία. Μετά τα παιδιά μπορεί
να μπουν σε πρόγραμμα αξιολόγησης,
αφού φυσικά συμφωνήσουν οι γονείς ή
τους επιβληθεί, για να αξιολογηθεί και
το παιδί να δούμε τι έχει συμβεί, διότι
κάποια παιδιά μερικές φορές μπορεί στην
πρώτη συνέντευξη να μην τα πουν όλα.
Κάποια άλλα δεν δίνουν συνέντευξη και
τα βάζουμε σε αξιολόγηση με ψυχολόγους
του Σπιτιού για να ετοιμάσουν το παιδί
ώστε να μπορέσει να μιλήσει. Εκεί γίνονται
επίσης ιατροδικαστικές εξετάσεις διότι
για βιασμούς και σεξουαλικές κακοποιήσεις αντιλαμβάνεστε ότι χρειαζόμαστε
και αυτό το τεκμήριο».
Αξίζει να αναφερθεί πως λόγω του
κλεισίματος των σχολείων κατά το λόκνταουν, είχαν μειωθεί οι καταγγελίες
για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
καθώς ένας καλός αγωγός πληροφοριών
ήταν τα σχολεία, για παράδειγμα μέσω
συμβούλων ή δασκάλων. Ο νόμος υποχρεώνει όλους τους πολίτες, αν μάθουν
κάτι να το αναφέρουν, αλλιώς είναι ένοχοι
ποινικού αδικήματος, που προνοεί 15
χρόνια φυλάκιση με την ποινή να αυξάνεται αν κάποιος είναι επαγγελματίας
σχετικού κλάδου.
*Αστυνομικές Σπουδές,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2022
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την
προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2020-2022 για το έτος 2021, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της
Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους,
την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 ημερομηνίας 22.06.2019 και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 87.159, ημερομηνίας 27.03.2019.
Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους.
Το 2021 αποτελεί το δεύτερο έτος εφαρμογής του προγράμματος και επιλέξιμες θα είναι οι δράσεις που έχουν
υλοποιηθεί από την 1ην Αυγούστου 2020 μέχρι την 31ην Ιουλίου 2021.
Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2021 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις
πιο κάτω Δράσεις παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
Δράση

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Α1α, Β1, Β2, Γ και Δ1

Από 22 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι 12 Μαρτίου 2021
(ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)

Α1β, Α1γ, Α2, Δ2, Ε και Στ

Από 22 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι 31 Ιουλίου 2021
(ενιαία αίτηση που αφορά κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)

Σημείωση: Η υλοποίηση της Δράσης Α1α (Μαθήματα Κατάρτισης Μελισσοκόμων) και κατ’ επέκτασιν των
Δράσεων Α1β (Εξοπλισμός και Αναλώσιμα που αφορούν την Εκπαίδευση) και Α1γ (Τεχνική Στήριξη του Προγράμματος) θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική κατάσταση και τυχόν περιορισμούς που θα ισχύουν λόγω
της πανδημίας του Covid-19.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ενιαίο έντυπο αίτησης και το ενημερωτικό έντυπο από τα
Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας καθώς και την
ιστοσελίδα www.capo.gov.cy του ΚΟΑΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν στα πιο κάτω Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας:
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΑΠ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία, (Παρά τη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου)
Τηλ.: 22 819 704
ΛΕΜΕΣΟΣ
Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι, Τηλ.: 25 803 924
ΠΑΦΟΣ
Νεόφυτου Νικολαΐδη, Νέα Κυβερνητικά Γραφεία, Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
Τηλ.: 26 804 565, 26 804 567
ΛΑΡΝΑΚΑ
Χρίλαου Τρικούπη 2, 7100 Αραδίππου, Τηλ.: 24 202 841, 24 202 851
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Σωτήρας 17, 5286 Παραλίμνι, Τηλ.: 23 812 136, 23 812 137
ΠΙΤΣΙΛΙΑ
Ανθίμιου Πανάρετου 1, 4860 Αγρός Τηλ.: 25 874 031, 25 874 076

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΑΠ
7777 1999
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΑΠ
Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Λευκωσία
Τηλ.: 22 557 777, Φαξ: 22 557 755
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Ένας αγνοούμενος ζητά τη δικαίωση
ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
mronoufriou@gmail.com

47 ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΆ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ
ΠΛΗΓΈΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΈΝΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΈΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ
ΕΝΌΣ ΑΓΝΟΟΥΜΈΝΟΥ

Ο

ι τελευταίες αναμνήσεις που είχε μαζί
του δημιουργήθηκαν ακριβώς πριν
από 47 χρόνια.
Τότε που τον είδε
τελευταία φορά να
φεύγει για να υπερασπιστεί την πατρίδα
του. Αστυνομικός στο επάγγελμα έμεινε στην Άσσια, όπου συνελήφθη από
τους Τούρκους και έκτοτε αγνοούνται
τα ίχνη του. Ο Δρ Γρηγόρης Σολωμού
μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις αλλά
και τον πόνο που προκάλεσε σε αυτόν
και την υπόλοιπη οικογένειά του η ίδια
η Πολιτεία, που της πήρε 45 χρόνια να
αναγνωρίσει τα δεδομένα που αφορούσαν
στον πατέρα του, Αγνοούμενο Ειδικό
Αστυφύλακα 5406 Θεόδουλο Σολωμού.

Ζητούσε ίδια
και ίση μεταχείριση

Απολύθηκε από τους
πραξικοπηματίες

Ο Θεόδουλος Σολωμού υπηρετούσε
στην Αστυνομία, μέχρι που οι πραξικοπηματίες αποφάσισαν να τον διώξουν από
το Σώμα. Έκτοτε η «απόλυσή» του, έστω
κι αν ήταν άκυρη, στέρησε το δικαίωμα
στην οικογένειά του να λαμβάνει μισθούς,
επιδόματα και οτιδήποτε άλλο προνοούσε
ο νόμος για τους συγγενείς των αγνοουμένων. Ο Γολγοθάς της οικογένειας ήταν
αρκετά μεγάλος, εφόσον η σύζυγος είχε
μείνει με εφτά ανήλικα παιδιά στην αγκαλιά. Οι πόρτες παρέμειναν κλειστές και
οι απαντήσεις δεν δόθηκαν παρά μετά το
πέρας των 45 χρόνων και αφού απεβίωσε
η σύζυγος του Θεόδουλου Σολωμού.
Το αίσθημα αδικίας πλημμυρίζει ακόμη
την οικογένεια Σολωμού, με τον γιο του
αγνοοουμένου να διεκδικεί ακόμη και
σήμερα μια συγγνώμη και την ηθική και
υλική αποκατάσταση.

Πιστός στη Δημοκρατία
και στο καθήκον

Σύμφωνα με τον Δρα Σολωμού, ο ήρωας
Αστυνομικός Θεόδουλος Σολωμού παρέμεινε
πιστός στη Δημοκρατία και στο καθήκον,
«όπου τον έταξε η Υπηρεσία του για την
εξασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας
στο μεικτό χωριό Αφάνεια, όπου είχε οπλισμένους Τουρκοκύπριους χωριανούς που
ήταν όργανα της ΤΜΤ και πιστοί οπαδοί του
Ντενκτάς. Εγκλωβίστηκε στις 14 Αυγούστου
του 1974, κατά τη διάρκεια της β’ φάσης
της τουρκικής εισβολής στην Άσσια, όπου
πιάστηκε αιχμάλωτος των Τούρκων».
Τον Δεκέμβριο του 1974, η σύζυγος
του Θεόδουλου και μητέρα του Δρος Σολωμού, ζήτησε με επιστολή της στον τότε
Αρχηγό Αστυνομίας να της καταβάλλονται

οι μισθοί του αγνοούμενου συζύγου της,
όπως έπραττε το Κυπριακό Δημόσιο σε
όλες τις περιπτώσεις των αγνοούμενων
κρατικών υπαλλήλων. Ωστόσο, η «απόλυσή» του από την τότε διοικούσα πραξικοπηματική Αρχή, στάθηκε εμπόδιο στην
καταβολή των δικαιωμάτων της, εφόσον,
όπως λέχθηκε, ως απάντηση, έπρεπε να
αποδειχθεί με κάποιον τρόπο το μη νόμιμο της απολύσεώς του. Οι μέρες, οι
εβδομάδες, τα χρόνια περνούσαν με τη
μια επιστολή να διαδέχεται την άλλη και
τον ένα υπεύθυνο να ρίχνει το μπαλάκι
στον άλλο, ποιούμενοι την νήσσαν, με
αποτέλεσμα να παρέλθουν 45 χρόνια
μέχρι να αποφασιστεί ότι η απόλυση ήταν
«ανυπόστατη και συνεπώς ανύπαρκτη»
και «για σκοπούς τάξης ανακαλείται».

Ο Δρ Σολωμού, με την ολοκλήρωση
των σπουδών του το 2000 και με την
επιστροφή του στην Κύπρο, έβαλε ως
στόχο την αποκατάσταση της αλήθειας,
της τιμής και του ονόματος του πατέρα του
και, κυρίως, την καταβολή των δικαιωμάτων που στερήθηκε μια μάνα που είχε να
μεγαλώσει εφτά παιδιά. Ο ίδιος θυμάται
τη μάνα του να μην έχει δεύτερο ψωμί να
φάνε, να προσπαθεί με στερήσεις να τους
μεγαλώσει και να τους μαθαίνει ότι και
με τα λίγα μπορείς να πετύχεις πολλά.
«Η πολύτεκνη και προσφυγική οικογένεια του αγνοούμενου Θεόδουλου Σολωμού, μέλους της Αστυνομίας Κύπρου, που
χάθηκε όντας σε διατεταγμένη υπηρεσία,
που τιμήθηκε και παρασημοφορήθηκε
από την Κυπριακή Πολιτεία ως Μαχητής της Αντίστασης, που διώχθηκε από
τους πραξικοπηματίες της 15ης Ιουλίου
1974 για τις δημοκρατικές ιδέες και πεποιθήσεις του και παρέμεινε πιστός στον
όρκο που είχε δώσει για τη Δημοκρατία,
παρέμενε έτσι, μόνη και αβοήθητη εκείνα
τα δύσκολα χρόνια του ξεριζωμού από τα
πατρογονικά σπίτια και περιουσίες μας.
»Η μάνα μας -σύζυγος του Ήρωαέπρεπε να υπερβεί εαυτόν, για να κάνει
πολλούς ρόλους, μεταξύ των οποίων
και τον ρόλο του πατέρα. Έπρεπε να
μεγαλώσει στη προσφυγιά 7 ανήλικα
παιδιά και να τα εμπνεύσει για να προχωρήσουν με τις δικές τους δυνάμεις
μπροστά, ώστε να προκόψουν και να
μορφωθούν. Όμως μια πατρίδα, και
ειδικά η δική μας που είναι ημικατεχόμενη, για να συνεχίσει να γεννά ΗΡΩΕΣ
πρέπει, τουλάχιστον, να εξασφαλίζει
μιαν ασφάλεια και ένα μέλλον στους
εξαρτώμενους ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ».

Πήραν περιφρόνηση
και απαξίωση

Ο γιος του αγνοούμενου Σολωμού εκφράζει το παράπονό του για την απαξιωτική,
όπως ο ίδιος λέει, συμπεριφορά της Πολιτείας απέναντι στο ζήτημα της οικογένειάς
του. «Υπήρξε μια συνεχής και πλήρης περιφρόνηση, απαξίωση, μειωτική συμπεριφορά
και εξευτελισμός προς την οικογένεια του
Ήρωα. Ζητούσαμε νόμιμα τους μισθούς και
τα λοιπά ωφελήματα του πατέρα μας και μας
απαντούσαν προκλητικά ότι δεν υπάρχουν
λόγοι για παραχώρηση ‘κατά χάριν’ συνταξιοδοτικών ωφελημάτων». Σήμερα, ο γιος της
οικογένειας ζητά όπως αποδοθούν οι δέουσες
τιμές προς το πρόσωπο του ήρωα - μαχητή της Αντίστασης και ακόμη αγνοούμενου,
Θεόδουλου Σολωμού, και συγκεκριμένα:
1. Τη μονιμοποίησή του ως Αστυνομικού και την προαγωγή του στον Βαθμό του
Λοχία από την ημέρα σύλληψής του από
τα τουρκικά στρατεύματα στις 14/08/1974,
όπως προβλέπει ο νόμος 51(1) του 2019,
της 12ης Απριλίου 2019.
2. Την ανέγερση αγάλματος προς τιμήν
του Ήρωα σε χώρο που θέλει η Αστυνομία.
3. Την επίσημη πρόταση της Αστυνομίας προς το Δημαρχείο Στροβόλου,
όπου ζει η οικογένεια του Ήρωα από το
1975, για την ονοματοδοσία μιας οδού
επ’ ονόματι του αγνοουμένου.
4. Την ονοματοδοσία ενός Αστυνομικού Σταθμού, όπως αυτόν του Στροβόλου,
όπου ζουν τα περισσότερα παιδιά του,
στο όνομα του αγνοούμενου πατέρα τους,
όπως ακριβώς έγινε με τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς που πήραν τα ονόματα
των αδικοχαμένων Πυροσβεστών, που
χάθηκαν στη φονική έκρηξη στο Μαρί.
5. Την απονομή μεταλλίου τιμής στον
Ήρωα ένεκα του ότι αγνοείται όντας σε
διατεταγμένη υπηρεσία.

14.02.2021

μένουμεασφαλείς
staysafe

Της Κυριακής
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Ανάγκη «διατήρησης» διατηρητέων
αστικού τύπου παραδοσιακής έντεχνης
αρχιτεκτονικής», όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε η κ. Θεοδοσίου.
Στη Λευκωσία υπάρχουν περίπου 800
διατηρητέες οικοδομές, από τις οποίες
μπορεί να επιδιορθώθηκαν περίπου οι
200, όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης.
«Υπάρχει λοιπόν τεράστιο απόθεμα παλιών οικοδομών, οι οποίες με την πρώτη
βροχή ή με τον πρώτο ασυνείδητο, πέφτουν. Το θέμα δεν είναι η πρόσκαιρη
κινητοποίηση, αλλά η λύση να εξευρεθεί
στην καρδιά του ζητήματος. Θα πρέπει
σύσσωμοι οι εμπειρογνώμονες, οι ειδικοί
και οι αρμόδιοι φορείς να δημιουργήσουν
μια ενοποιημένη πολιτική πάνω στο θέμα
αυτό. Εξάλλου κάποιος ο οποίος έχει ένα
παλιό σπίτι και ανήκει στην κατηγορία
των διατηρητέων θα μπορεί να εξασφαλίσει ένα μέρος της χορηγίας, ωστόσο το
υπόλοιπο θα πρέπει να το βρει ο ίδιος
και ίσως να υπάρχει δυσκολία σε αυτό».

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
mronoufriou@gmail.com

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΉ Η ΑΝΆΓΚΗ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΎ
ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΎ,
ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΑ ΛΊΓΑ
ΕΝΑΠΟΜΕΊΝΑΝΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΎΝ

Η

ανάγκη διατήρησης
της ιστορικής και
πολιτιστικής αξίας
του τόπου μέσα από
τη συντήρηση των
διατηρητέων οικοδομών και υπόλοιπων
αρχαίων μνημείων είναι πλέον επιτακτική
κατά τη σύγχρονη εποχή. Η σκόπιμη ή
μη κατεδάφισή τους προς ανέγερση νέων
σύγχρονων οικοδομημάτων δεν είναι της
εποχής φαινόμενο, αλλά κάτι που διαχρονικά έκαναν όσοι κατοικούσαν στο νησί.
Οι Φράγκοι έκτιζαν πάνω στα Βυζαντινά,
οι Ενετοί πάνω στα Φράγκικα, οι Οθωμανοί πάνω στα Ενετικά και πάει λέγοντας.
Ωστόσο, η διατήρηση μιας μακραίωνης
και συναρπαστικής ιστορίας μέσα από τα
οικοδομήματα κατά τον 21ον αιώνα θα
πρέπει να αποτελεί στόχο μιας πολιτείας
και μιας κοινωνίας που υπερηφανεύεται
για τον τόπο, ειδικότερα όταν παρέχονται
αρκετά κίνητρα για να κρατηθεί ζωντανό
ένα μέρος μιας πολιτιστικής κουλτούρας
που δεν μπορεί να υπολογιστεί σε ευρώ.

Το «πρόβλημα»
των διατηρητέων

Οι διατηρητέες οικοδομές είναι μέρος
του πολιτισμού μας, γι’ αυτό ακριβώς κηρύσσονται διατηρητέες. Ο πολιτιστικός
πλούτος που αντιπροσωπεύουν οι διατηρητέες οικοδομές είναι «εγκλωβισμένος»
σε ιδιωτικές περιουσίες, όπως εξήγησε στη
«Σημερινή» ο οικονομολόγος, πολεοδόμος
κ. Γλαύκος Κωνσταντινίδης. «Εκτός αυτού, οι
περισσότερες και πιο ευάλωτες διατηρητέες
οικοδομές είναι στα κέντρα των πόλεων και
σε περιοχές με μειωμένη γενικά οικονομική
δραστηριότητα για ζήτηση για κατοίκηση».
Ο κ. Κωνσταντινίδης επισήμανε, μεταξύ

Κίνητρα προς ιδιοκτήτες
ή ενοικιαστές διατηρητέων

άλλων, ότι τα κίνητρα που δίδονται στον
πληθυσμό για αποκατάσταση του διατηρητέου οικοδομήματός του φαίνεται να
μη λύνουν το πρόβλημα, εφόσον πολλά
διατηρητέα είναι παραμελημένα, ενώ θέμα
χρόνου είναι το πότε θα καταρρεύσουν. «Η
κατάρρευση τέτοιων οικοδομών δεν είναι
μόνο απώλεια οικοδομικού αποθέματος
αλλά και απώλεια πολιτιστικού πλούτου. Το
πρόβλημα των διατηρητέων είναι κυρίως
οικονομικό. Οι τεχνικές και αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις που ασχολούνται με
την ιστορία και την αρχιτεκτονική ουσία
του θέματος δεν υποστηρίζονται από την
ανάλογη οικονομική πολιτική».

Κτήρια 100 και πλέον ετών
πρέπει να αποκατασταθούν

Το ενδιαφέρον και η ευαισθησία των
ιδιοκτητών οικοδομημάτων που αιτούνται
να κηρυχθούν διατηρητέα έχει αρχίσει
να αυξάνεται, όπως ανέφερε στη «Σημερινή» η αρχιτέκτονας με ειδικότητα
στην αποκατάσταση μνημείων, μηχανικός περιβάλλοντος και Αντιπρόεδρος
του ICOMOS στην Κύπρο, κ. Αντωνία
Θεοδοσίου. «Υπάρχει μια ροπή προς τα
διατηρητέα. Βέβαια, περιθώρια ενημέρωσης και πληροφόρησης του πληθυσμού
πάντοτε υπάρχουν. Ειδικότερα μετά την
οικονομική κρίση ο κόσμος προτιμά να
φτιάχνει αυτά που έχει, παρά να κτίζει

ART AERI

Η

Βιρτζίνια Γουλφ γεννήθηκε στις
25 Ιανουαρίου 1882 και πέθανε στις 28 Μαρτίου 1941. Ήταν
Αγγλίδα μυθιστοριογράφος και δοκιμιογράφος, που θεωρήθηκε πρωτοπόρος
και νεωτερίστρια λογοτέχνης στον 20ό
αιώνα και μια από τους μεγαλύτερους
καινοτόμους στην αγγλική γλώσσα.
Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου
υπήρξε σημαντική μορφή στη λογοτεχνική κοινωνία του Λονδίνου και μέλος
της Ομάδας Μπλούμσμπερι. Τα διασημότερα έργα της είναι τα μυθιστορήματα
«Η κυρία Ντάλογουεϊ», «Στον Φάρο», το
«Ορλάντο: Μια Βιογραφία» και το δοκίμιο «Ένα Δωμάτιο Ολοδικό Σου» με την

από το μηδέν τα σπίτια του. Αυτό είναι
πολύ σημαντικό, αφού το κράτος μπορεί
να ενισχύσει σημαντικά μέσω οικονομικής
χορηγίας, αφού το οικοδόμημα χαρακτηριστεί ως διατηρητέο».
Πολύς κόσμος ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια νεοκλασική οικία και ζητά να μάθει
αν υπάρχουν ιδιοκτήτες παλιών σπιτιών που
επιθυμούν να τα πωλήσουν. «Υπάρχουν
αρκετοί που αναζητούν να αγοράσουν μια
διατηρητέα κατοικία και υπάρχουν αρκετές
διατηρητέες διαθέσιμες προς πώληση».
Τα παλαιότερα κτήρια που στέκονται
ακόμη για να «διηγηθούν» ένα σημαντικό
κομμάτι της ιστορίας μας, ανάγονται στον
19ον αιώνα. «Για παράδειγμα, η οικία του
Χατζηγιωρκάκη Κορνέσιου υποστηρίζεται
από μια μεριά ότι ανήκει στην Οθωμανική
περίοδο, ενώ άλλοι ιστορικοί την τοποθετούν σε προγενέστερα χρόνια». Η απουσία
κτηρίων παλαιότερων χρόνων εξηγείται
από την ίδια διαταραγμένη ιστορία του
νησιού. «Μετά από κάθε ιστορική φάση,
τα κτήρια κατεδαφίζονταν για να κτιστούν
καινούρια. Η παλιά Λευκωσία έχει ακόμη
πολλές ‘‘στρώσεις’’ ιστορίας. Πολλές φορές
σκάβοντας βρήκα στοιχεία μιας πιο παλιάς
περιόδου», αναφέρει χαρακτηριστικά η
αρχιτέκτονας.

Η κήρυξη ενός διατηρητέου

Διατηρητέα οικοδομή, όπως εξήγησε ο

κ. Κωνσταντινίδης, αποκαλείται κάθε οικοδομή για την οποία έχει εκδοθεί Διάταγμα
Διατήρησης από τον Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με το Άρθρο 38 του περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Η
διαδικασία για να κηρυχθεί ένα οικοδόμημα ως διατηρητέο μπορεί να γίνει με δύο
τρόπους, όπως εξήγησε ο κ. Κωνσταντινίδης. «Μπορεί να γίνει είτε από το ίδιο το
κράτος είτε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη που
θα αιτηθεί στο αρμόδιο τμήμα για κήρυξη
του οικοδομήματός του ως διατηρητέου».
Το διάταγμα αυτό μπορεί να εκδοθεί
για οικοδομές με ειδικό αρχιτεκτονικό
χαρακτήρα και ιστορικό ενδιαφέρον.
Θετικό κριτήριο μπορεί να είναι και η
περιοχή στην οποία χωροθετείται. Επίσης
διατηρητέα μπορούν να κηρυχθούν και
κενά τεμάχια που θεωρείται ότι αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος ιστορικής περιοχής
ή περιοχή φυσικής καλλονής. Διατηρητέο
μπορεί να κηρυχθεί και ένα κτήριο το οποίο
μπορεί να βρίσκεται εντός της περιοχής
ειδικού χαρακτήρα (ΠΕΧ). Όπως εξήγησε
η κ. Θεοδοσίου, λόγω πλήθους κτηρίων,
η Πολεοδομία σταμάτησε να διαχωρίζει τα
κτήρια σε κατηγορίες και δημιουργεί τις
λεγόμενες περιοχές ειδικού χαρακτήρα,
δηλαδή περιοχές στις οποίες υπάρχουν
μαζεμένα κτήρια ιδιάζουσας αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας. «Στη Λευκωσία
υπάρχουν πολλές περιοχές ειδικού χα-

ρακτήρα, όπως είναι η Παλιά Λευκωσία,
το Καϊμακλί, η Παλουριώτισσα, οι Άγιοι
Ομολογητές. Μέσα σε αυτές τις περιοχές
αν κάποιος θέλει να κτίσει ή να αποκαταστήσει κάτι ή ακόμη να συμπληρώσει
κάτι, θα πρέπει να πάρει την έγκριση από
την επιτροπή αισθητικού ελέγχου, ώστε
αυτό που θα δημιουργηθεί να συνάδει
με τον χαρακτήρα της περιοχής. Όσον
αφορά τα χωριά, υπάρχουν οι περιοχές
που ονομάζονται παραδοσιακοί πυρήνες».

Αρκετά χάθηκαν,
ας μη χαθούν άλλα

Δεν είναι λίγα που χάθηκαν είτε λόγω
συμφερόντων είτε λόγω απουσίας συντήρησης είτε λόγω άγνοιας. Ωστόσο,
ο ιστορικός χαρακτήρας του νησιού
δεν μπορεί να κρύβεται σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους και οφείλουμε
να τον προστατεύσουμε. Η κ. Θεοδοσίου
εξήγησε ότι η πλήρης ενημέρωση του
κόσμου που έχει στην κατοχή του ένα
παλιό σπίτι της γιαγιάς, που δεν ξέρει τι
να το κάνει, ενισχύει την προσπάθεια για
στήριξη των διατηρητέων. Στην άλλοτε
«ζωντανή» Μακαρίου στη Λευκωσία
υπήρχε μια σειρά «εξαίρετων κτηρίων
νεοκλασικού ρυθμού, αλλά η περιοχή δεν
έχει χαρακτηριστεί περιοχή ειδικού χαρακτήρα, λόγω προφανώς άλλων οικονομικών
συμφερόντων, έτσι χάσαμε πολλά σπίτια

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες
κινήτρων που αφορούν χρηματοδοτικά
κίνητρα, μεταφορά συντελεστή δόμησης
και φορολογικά κίνητρα. Για να καθοριστεί η χρηματική χορηγία θα πρέπει να
καθοριστεί το κόστος συντήρησης της
διατηρητέας οικοδομής. Για τον σκοπό
αυτό λαμβάνονται υπόψη δύο τιμές. Η
πρώτη τιμή είναι το πραγματικό κόστος
που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη προσφορά από εργολάβο έπειτα από υποβολή
προσφορών και η δεύτερη τιμή είναι το
καθορισμένο κόστος ανά τετραγωνικό
μέτρο, το οποίο έχει προκαθορίσει το
κράτος. Όποια τιμή είναι χαμηλότερη
θεωρείται ως το αναγνωρισμένο κόστος
συντήρησης. Σε εμβαδόν μέχρι 120 τ.μ.
η μέγιστη τιμή αναγνωρισμένου κόστους
αγγίζει τα 1200 ευρώ /τ.μ., ενώ από 121τ.μ.
μέχρι 1000τ.μ. φτάνει τα 1100 ευρώ/τ.μ.
Σε εμβαδόν μεγαλύτερο των 1001 τ.μ. η
τιμή ανέρχεται στα 700 ευρώ/τ.μ.
Οι διατηρητέες οικοδομές που βρίσκονται σε περιοχές εντός των Τοπικών
Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας,
Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς δικαιούνται
επιχορήγηση 40% του αναγνωρισμένου
κόστους συντήρησης. Για τις υπόλοιπες
περιοχές η επιχορήγηση φτάνει το 50%
του αναγνωρισμένου κόστους.
Οι ενοικιαστές των διατηρητέων οικοδομών απολαμβάνουν επίσης τα πιο
πάνω κίνητρα εκτός της μεταφοράς υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης, εφόσον προχωρήσουν οι ίδιοι στη συνολική
αποκατάστασή της.

Βιρτζίνια Γουλφ
το παράθυρο του σπιτιού τής οικογένειας.
Στις 10 Αυγούστου του 1912 παντρεύεται τον Λέοναρντ Γουλφ. Αμέσως μετά
τον γάμο θα φύγουν για ένα μεγάλο ταξίδι
του μέλιτος σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.
Το ζευγάρι αγόρασε τα απαραίτητα
για να λειτουργήσει ένα τυπογραφικό
πιεστήριο. Το πρώτο τους βιβλίο, από
τον δικό τους εκδοτικό οίκο, τον Hogarth
House Press κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του
1915, και ήταν ένα κομψό βιβλιαράκι 32
σελίδων, που περιελάμβανε το διήγημα
της Βιρτζίνια «Σημάδι στον Τοίχο» και το
διήγημα του Λέοναρντ, «Τρεις Εβραίοι».
Ωστόσο, πριν από αυτό, είχε προηγηθεί η
κυκλοφορία στις 26 Μαρτίου του 1915

παροιμιώδη φράση της: «Μια γυναίκα
πρέπει να έχει τα χρήματα και ένα δωμάτιο
κατάδικό της, εάν πρόκειται να γράψει
μυθιστοριογραφία». Τα μυθιστορήματά
της διακρίνονται για το ψυχολογικό τους
βάθος και το εκφραστικό τους ύφος.
Ο ξαφνικός θάνατος της μητέρας της
από γρίπη το 1895, όταν ήταν 13 χρονών,
της προκάλεσε την πρώτη της νευρική κατάρρευση. Δύο χρόνια αργότερα, πέθανε
ξαφνικά η ετεροθαλής αδερφή της Στέλλα
από περιτονίτιδα, ενώ ο πατέρας της πέθανε
το 1904 από καρκίνο του στομάχου. Αυτό
πυροδότησε τη δεύτερη μεγάλη νευρική
κατάρρευση και την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας της Γουλφ, η οποία πήδηξε από

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι η εταιρεία CORAL ENERGY PRODUCTS LTD προτίθεται
να υποβάλει αίτηση στο Επαρχιακό Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού για τη χορήγηση
πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής για την ακόλουθη
ανάπτυξη: Πρατήριο Πετρελαιοειδών.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ. 381, Φ/Σχ. 52/63, στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυδήμου.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά την ανέγερση πρατηρίου Πετρελαιοειδών.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής
κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα
ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

ΕΝ ΤΩ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δικαιοδοσία Διαχειρίσεων

Αρ. Αίτ.: 27/2021
Επί τοις αφορώσι τον Περί Διαχειρίσεως Περιουσιών Νόμο Κεφ. 189
και
Επί τοις αφορώσι τον Νικόλα Χριστοφόρου Κακογιάννη, από τον Στρόβολο,
Α.Δ.Τ. 598157, Αποβιώσαντα
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Διά της παρούσης δίδεται ειδοποίησις ότι μετά την περέλευσιν οκτώ (8) ημερών από της δημοσιεύσεως
της παρούσης ειδοποιήσεως, θα υποβληθεί εις το Πρωτοκολλητείον Διαχειρίσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, αίτησις διά την παραχώρησιν εις τον κ. Ανδρέα Πετουφά, Δικηγόρον, εκ Λευκωσίας,
των εγγράφων διαχειρίσεως της περιουσίας τού ως άνω αποβιώσαντος τέως εκ Λευκωσίας, μετά συνημμένης διαθήκης, εκτός εάν εντός της ως άνω προθεσμίας καταχωρηθεί σχετική ένστασις (CAVEAT) υπό
οιουδήποτε ενδιαφερομένου κληρονόμου εναντίον της τοιαύτης χορηγήσεως σύμφωνα με τον Νόμον.
Υπ.: Ανδρέας Πετουφάς
Δικηγόρος - Εκτελεστής της Διαθήκης του ως άνω αποβιώσαντος

του βιβλίου της «Το Ταξίδι» από τον εκδοτικό οίκο του αδερφού της.
Τον χειμώνα του 1922 θα κάνει μια
καθοριστική για τη ζωή της γνωριμία. Θα
γνωρίσει σε ένα φιλικό δείπνο την κόρη
του βαρώνου Λάιονελ Σάκβιλ Γουέστ, Βίτα
Σάκβιλ Γουέστ, με την οποία εκτός από
τα λογοτεχνικά τους ενδιαφέροντα θα
μοιραστεί και μια παθιασμένη ερωτική
σχέση. Η γνωριμία που σηματοδοτεί και
τα πιο παραγωγικά χρόνια της Γουλφ θα
μετατραπεί σε ερωτική σχέση γύρω στο
1925. Το 1927 έγραψε τη βιογραφία της
Σάκβιλ με τίτλο «Ορλάντο», την οποία ο
γιος της Βίτα, Νάιτζελ Νίκολσον, χαρακτήρισε ως την πιο μακροσκελέστατη

και γοητευτική ερωτική επιστολή στην
ιστορία της λογοτεχνίας.
Στις 28 Μαρτίου 1941 η Γουλφ εγκατέλειψε το σπίτι της προς άγνωστη κατεύθυνση αφήνοντας δυο σημειώματα, ένα
για την αδερφή της και ένα για τον σύζυγό
της. Αν και στο σημείωμα έγραφε ότι είχε
σκοπό να αυτοκτονήσει, ωστόσο αγνοείτο
για 3 εβδομάδες, μέχρι να βρεθεί πρώτα
το καπέλο της και το μπαστούνι της σε μια
όχθη του ποταμού Ουζ και αργότερα τρία
μικρά παιδιά να ανακαλύψουν το πτώμα
της στις 19 Απριλίου του 1941.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο
www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ζητούνται προς αγορά ή μακροχρόνια ενοικίαση
ενοποιημένα αγροτεμάχια με έκταση μεγαλύτερη
των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, με πρόσβαση
σε εγγεγραμμένο δρόμο.
Επικοινωνία:
+357 99 027526, ώρες γραφείου.

Της Κυριακής
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Χαραμάδα ελπίδας
για τη θεραπεία της Covid-19
Οι μεταλλάξεις
παρατείνουν τα μέτρα
ΤΟ ΠΟΛΛΆ ΥΠΟΣΧΌΜΕΝΟ
ΕΙΣΠΝΕΌΜΕΝΟ ΦΆΡΜΑΚΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΉΛ ΑΛΛΆ ΚΑΙ
Η ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ FDA ΓΙΑ
ΧΡΉΣΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΏΝ
ΑΝΤΙΣΩΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΤΗΣ COVID-19
ΓΕΝΝΟΎΝ ΝΈΕΣ ΕΛΠΊΔΕΣ
– Η ΕΞΕΎΡΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΏΝ ΦΑΡΜΆΚΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΝ ΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΟΥ
ΤΈΛΟΥΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com

Έ

να βήμα πιο κοντά στο τέλος
αυτού του εφιάλτη, που
ζει η ανθρωπότητα εδώ
και ένα χρόνο, αποτελεί η
έναρξη της προσπάθειας
που γίνεται για εξεύρεση
αποτελεσματικής θεραπείας για την Covid-19. Την περασμένη
εβδομάδα, δύο σημαντικές εξελίξεις σε
αυτόν τον τομέα γέννησαν νέες ελπίδες
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η
πρώτη εξέλιξη αφορά το ελπιδοφόρο ή
θαυματουργό -όπως χαρακτηρίζεται από
πολλούς- εισπνεόμενο φάρμακο, που δοκιμάζεται στο Ισραήλ και το οποίο είχε
εκπληκτικά αποτελέσματα σε ασθενείς
με σοβαρά, αλλά και μέτρια συμπτώματα
κορωνοϊού. Η δεύτερη, επίσης ελπιδοφόρα
είδηση, ήταν η έγκριση που δόθηκε από
τον FDA για χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων για τη θεραπεία της Covid-19.
Η εξεύρεση αποτελεσματικών φαρμάκων
σε συνδυασμό και με τους εμβολιασμούς
σηματοδοτούν την αρχή του τέλους. Δεν
σημαίνει, όμως, ότι μία πιθανή θεραπεία
θα καταστήσει μη αναγκαίο το εμβόλιο.
Άλλωστε, όπως πολύ ορθά υποδεικνύει ο
Καθηγητής Πέτρος Καραγιάννης σε δηλώσεις του στη «Σημερινή», «η πρόληψη
είναι η καλύτερη θεραπεία».

Το φάρμακο του Ισραήλ

O Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, στη διάρκεια των κοινών
δηλώσεών του με τον ομόλογό του Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη Τετάρτη,
παρουσίασε φιαλίδιο, το οποίο περιείχε το
φάρμακο που δοκιμάζει αυτήν την εποχή
το Ισραήλ στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως το
φάρμακο έχει θεαματικά αποτελέσματα,
ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την
πλευρά του εξέφρασε την πρόθεση της
Ελλάδας να συμμετάσχει στις δοκιμές του
φαρμάκου, κάτι που ήδη έχουν ζητήσει
και άλλες χώρες. Μία από αυτές τις χώρες

O ΙΣΡΑΗΛΙΝΌΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ, ΜΠΈΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΆΧΟΥ, ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΟΙΝΏΝ ΔΗΛΏΣΕΏΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΈΛΛΗΝΑ ΟΜΌΛΟΓΌ ΤΟΥ, ΚΥΡΙΆΚΟ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ, ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΕ ΦΙΑΛΊΔΙΟ ΤΟ
ΟΠΟΊΟ ΠΕΡΙΕΊΧΕ ΤΟ ΕΛΠΙΔΟΦΌΡΟ ΦΆΡΜΑΚΟ «EXO-CD24», ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΥΠΌ ΔΟΚΙΜΉ.

ενδέχεται να είναι και η Κύπρος, ωστόσο,
σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ακόμη δεν λήφθηκε τελική
απόφαση για κάτι τέτοιο.
Στην ουσία πρόκειται για μία συσκευή εισπνοής και ένα φάρμακο που
εισχωρεί κατευθείαν στους πνεύμονες,
τα αποτελέσματα του οποίου έχουν ήδη
χαρακτηριστεί ως ελπιδοφόρα και -γιατί
όχι- θαυματουργά. Μέχρι στιγμής, λίγα
έχουν γίνει γνωστά για τη νέα θεραπεία
που αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Nadir
Aber του Ιατρικού Κέντρου του Τελ Αβίβ
«Σουράσκι». Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι
ο γιατρός χορήγησε το φάρμακο σε ασθενείς
με σοβαρά, αλλά και μέτρια συμπτώματα κορωνοϊού, προκαλώντας εκπληκτικά
αποτελέσματα. Αυτό το φάρμακο ήταν 96%
αποτελεσματικό στους ασθενείς, διασφαλίζοντας ότι 29 στους 30 πήραν εξιτήριο
από το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες,
αφού έλαβαν τη θεραπεία σε διάστημα
από 3 έως 5 ημέρες. Σύμφωνα με τον
Καθηγητή Aber, το παρασκεύασμα είναι
εισπνεόμενο - μία φορά την ημέρα για
λίγα λεπτά, επί πέντε ημέρες. Κατευθύνεται
απευθείας στους πνεύμονες και έτσι το
EXO-CD24 χορηγείται τοπικά, λειτουργεί
ευρέως και χωρίς παρενέργειες. Έχοντας
αυτά τα αποτελέσματα, ο καθηγητής μιλά

για το φάρμακο «EXO-CD24» ως «μια
άνευ προηγουμένου εφεύρεση». Ωστόσο,
προς το παρόν, καμία επίσημη υγειονομική Αρχή δεν έχει εγκρίνει το φάρμακο,
αν και το Ιατρικό Κέντρο του Τελ Αβίβ,
«Σουράσκι», δεν δίστασε να συγχαρεί
δημόσια τον γιατρό για τη χρήση «ενός
καινοτόμου φαρμάκου», δηλώνοντας
επίσημα πεπεισμένο για την ανακάλυψη
που θα βοηθήσει στον τερματισμό του
κορωνοϊού σε όλον τον κόσμο.

Και δεύτερο υποσχόμενο
σκεύασμα

Κληθείς να σχολιάσει την προσπάθεια
του Ισραήλ για εξεύρεση θεραπείας για
την Covid-19, ο Καθηγητής Μικροβιολογίας-Μοριακής Ιολογίας και μέλος
της Συμβουλευτικής Επιδημιολογικής
Ομάδας του Υπουργείου Υγείας, Πέτρος
Καραγιάννης, μιλώντας στη «Σ», είπε πως
το εν λόγω εισπνεόμενο φάρμακο σε προκαταρτικές μελέτες έδειξε δραστικότητα
και τώρα θα δοκιμαστεί και σε μεγαλύτερο
δείγμα. Ερωτηθείς εάν βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες υποσχόμενες προσπάθειες
για εξεύρεση φαρμάκου, ανέφερε πως
υπάρχει ακόμη ένα σκεύασμα που δοκιμάζεται αυτήν τη στιγμή που έδειξε κι
αυτό δραστικότητα στη νόσο. Όσον αφορά

το πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία
για έγκριση των εν λόγω φαρμάκων, ο
κ. Καραγιάννης εξήγησε πως πρέπει να
περάσουν από μελέτες φάσης 3, ακολούθως
να γίνει αίτηση για αδειοδότηση, οπότε
ίσως χρειαστεί ένα χρόνο. Είναι η ίδια
διαδικασία που είδαμε να ακολουθείται
και για τα εμβόλια, συμπλήρωσε.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα

Περαιτέρω, ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε και στα μονοκλωνικά αντισώματα
για τη θεραπεία της Covid-19 που πήραν
έγκριση από τον ομοσπονδιακό οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων (Food and
Drug Administration, FDA) την περασμένη
Τρίτη. Στην ουσία δόθηκε άδεια για την
κατεπείγουσα χρήση της συνδυαστικής
θεραπείας δύο συνθετικών αντισωμάτων,
την οποία έχει αναπτύξει η φαρμακευτική
Eli Lilly για την αντιμετώπιση της Covid-19.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο συνδυασμός των δύο συνθετικών αντισωμάτων, της
μπαμλανιβιμάμπης (bamlanivimab) και
της ετεσεβιμάμπης (etesevimab), συνέβαλε
να μειωθούν κατά 70% οι νοσηλείες και
οι θάνατοι μεταξύ ασθενών που ανήκουν
σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου, κατά τα
δεδομένα μιας κλινικής μελέτης που παρουσιάστηκε στα τέλη του Ιανουαρίου. Η

εν λόγω θεραπεία, όπως προσθέτει η εταιρεία, «εγκρίθηκε για την ήπιας έως μέτριας
μορφής Covid-19 σε ασθενείς 12 ετών
και άνω που υπάρχει υψηλός κίνδυνος να
παρουσιάσουν πολύ σοβαρή μορφή της
Covid-19 ή/και να χρειαστούν νοσηλεία».
Ερωτηθείς για το πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη θεραπεία, ο κ. Καραγιάννης
εξήγησε πως πρόκειται για αντισώματα που
αποθαρρύνουν τον ιό από το να μολύνει
περαιτέρω κύτταρα του αναπνευστικού και
έτσι περιορίζει τα συμπτώματα. Σύμφωνα
με τον ίδιο, η εν λόγω θεραπεία χορηγείται
με έγχυση, δηλαδή σαν να δίνεται ορός.
Σημειώνεται πως μετά την έγκριση του
FDA αναμένεται να δοθεί και έγκριση από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων
(European Medicines Agency, EMA).
Καταληκτικά, κληθείς να απαντήσει εάν
το φάρμακο θα είναι το τέλος που περιμένουμε, ο κ. Καραγιάννης απάντησε πως ο
ίδιος θεωρεί ότι τα εμβόλια θα κάνουν τη
διαφορά γιατί αποτρέπουν τη μόλυνση,
ενώ το φάρμακο δρα όταν μολυνθεί κάποιος και μετά. Υπενθύμισε την ιατρική
ρήση που λέει πως «η πρόληψη είναι η
καλύτερη θεραπεία», ωστόσο, κλείνοντας,
πρόσθεσε πως το καλύτερο σενάριο είναι
να έχουμε τον συνδυασμό και των δύο
ως όπλων στη φαρέτρα μας.

Ανατροπή στη σταδιακή άρση
των περιοριστικών μέτρων έφερε
η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παράταση της β’ φάσης
της αποκλιμάκωσης μέχρι το τέλος
του μήνα που διανύουμε. Παρά τη
βελτίωση που καταγράφεται στους
επιδημιολογικούς δείκτες, συνυπολογίστηκε η έντονη ανησυχία που
επικρατεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα νέα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού. Με δεδομένο,
λοιπόν, ότι τα νέα στελέχη προκαλούν πιο επιθετική και γρήγορη
μετάδοση του ιού, η Κυβέρνηση
αποφάσισε ότι η αποκλιμάκωση
των μέτρων πρέπει να γίνει αργά
και προσεκτικά, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου επιβάρυνση της
επιδημιολογικής εικόνας.
Στην πράξη αυτό σημαίνει πως
παραμένουν στη ζωή μας οι περιορισμοί στις μετακινήσεις με δύο
επιτρεπόμενα sms ανά ημέρα, το
κέρφιου από τις εννέα το βράδυ και
το όριο των τεσσάρων ατόμων για
επισκέψεις στις οικίες. Τα εν λόγω
μέτρα, ίσως διαφοροποιηθούν στο
επόμενο στάδιο αποκλιμάκωσης,
ωστόσο δεν αναμένεται να εξαφανιστούν από τη μια μέρα στην άλλη,
καθώς η πολιτική που ακολουθείται
από την Κυβέρνηση και τους επιδημιολόγους είναι συγκρατημένη και
προνοεί αργά και σταθερά βήματα.
Για παράδειγμα, το κέρφιου ίσως
μετατεθεί από τις 9 το βράδυ στις
11, όπως ίσχυε σε προηγούμενη
περίοδο και τα μηνύματα ίσως αυξηθούν από δύο σε τρία ανά ημέρα.
Περαιτέρω, επιχειρήσεις που
θεωρούνται υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, όπως οι χώροι
εστίασης και τα γυμναστήρια, παραμένουν κλειστές και ευελπιστούν πως θα λάβουν το πράσινο
φως για να επαναλειτουργήσουν
από τον Μάρτιο.Στην αναμονή βρίσκονται επίσης τα γυμνάσια και τα
λύκεια, τα οποία επί του παρόντος
χρησιμοποιούν τη μέθοδο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Στο μεταξύ, συνεχίζεται το πρόγραμμα ελέγχου με τη μέθοδο
της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) των εργαζομένων σε εβδομαδιαία βάση,
με στόχο την αποτροπή έξαρσης
εστιών κρουσμάτων εντός των εργασιακών χώρων.Την ίδια στιγμή,
συνεχίζεται και το εμβολιαστικό
πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο σε αυτήν
τη χρονική περίοδο προτεραιότητα για εμβολιασμό έχουν άτομα
άνω των 76 ετών.

O κορωνοϊός και... η κουλούμπρα
ΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ*

Α

νάμεσα σε γνωστούς και άγνωστους που «χαριεντίζονταν» και
έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας, είχα
στα χέρια μου τον τελευταίο μου πανεπιστημιακό τίτλο. Το μόνο που αισθανόμουν
ήταν απορία. Απορία για το πώς γίνεται ενώ
ξέρω τόσα λίγα, να κρατώ στα χέρια μου
αυτόν τον πανεπιστημιακό τίτλο, αλλά και
τους προηγούμενους. Η επιστροφή μου
στην Κύπρο, όμως, με έφερε αντιμέτωπο
με μια πολύ διαφορετική προσέγγιση.
Γνωστό είναι το ρητό που αποδίδεται
στον Σωκράτη «εν οίδα ότι ουδέν οίδα»,

όμως αναλόγως γνωστή είναι και η κυπριακή ρήση «κκελλέ κουλούμπρα», που
αρμόζει καλύτερα στην ψυχοσύνθεση του
Ελληνοκυπρίου, αφού αγνοεί τη σημασία
της ταπεινότητας και του μέτρου...
Επομένως, δεν με εκπλήσσει ο τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας από
τον αιώνιο Κυπραίο. Με εκκωφαντικό
τρόπο αποδείξαμε ότι κατεχούμε εις
βάθος και τα σχετιζόμενα επαγγέλματα
της περιόδου που διανύουμε, δηλαδή
αυτά του επιδημιολόγου, του ιολόγου,
του ερευνητή φαρμακευτικής και γενικά
του επαγγελματία υγείας. Και αφού το να
βγάζουμε ωραίες selfie στο Instagram
αποτελεί κλειδί που ανοίγει την πόρτα

της επιρροής πάνω σε διψασμένους για
εικόνα followers, η «τσιόφτα» διεισδύει
ανενόχλητη.
Μπορεί μεν να ζούμε σε μια εποχή, κατά
την οποία η πληροφορία είναι απεριόριστη
και εύκολα προσβάσιμη, την ίδια στιγμή δε,
ζούμε και σε μια περίοδο, που η κριτική
σκέψη χάνεται μέσα σε ένα περιβάλλον
γνωστικής τεμπελιάς. Πάντως, σχετική
έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας
στην ψυχική υγεία του πληθυσμού διαφόρων
χωρών επισημαίνει τη σωστή πληροφόρηση
ως προστατευτικό παράγοντα έναντι στην
κατάθλιψη και το άγχος. Αναντίρρητα, η
ορθή πληροφόρηση είναι πολυπαραγοντική και σε αυτήν συντείνουν τα ΜΜΕ,

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο
και τα ξεχασμένα μας, σε ένα τρέντι έπιπλο,
σκονισμένα βιβλία. Όμως, ο πιο καθοριστικός παράγοντας είναι ο άνθρωπος, που από
την άνεση της πολυθρόνας του μπορεί και
οφείλει να κοιτάξει, να διαβάσει, να ρωτήσει,
να διασταυρώσει και μετά να διαμορφώσει
μια ταπεινή άποψη. Αντιθέτως, εμείς τρώμε
οτιδήποτε βολικά μάς το σερβίρουν έτοιμο
στο πιάτο, κακομαθημένοι, όπως πάντα, με
τον ίδιο τρόπο που μας έμαθε η μάνα μας,
η οποία δεν άφησε ποτέ «τον άγγελό της
νηστικό».
Φυσικά υπάρχουν και αυτοί οι λίγοι,
που με ευγνωμοσύνη λένε ένα ευχαριστώ
στους συναδέλφους της πρώτης γραμμής.

Αυτούς που έχουν τραβήξει όλα μαζί τα
κακά, που έχει επιφέρει αυτή η πανδημία:
μεγαλύτερο ρίσκο λοίμωξης, αναγκαστική
απομάκρυνση από τις οικογένειές τους,
δέκτες της οργής του κόσμου, που δικαιολογημένα πολλές φορές βρίσκεται σε
κατάσταση αγανάκτησης και σύγχυσης.
Aποκορύφωμα, το ότι, σύμφωνα με
έρευνες, αποτελούν ένα από τα κοινωνικά γκρουπ με τον μεγαλύτερο κίνδυνο
ανάπτυξης κατάθλιψης και άλλων αγχωδών διαταραχών, λόγω της κατάστασης
που δημιούργησε ο COVID-19. Κανένας,
όμως, επαγγελματίας υγείας δεν απαιτεί
κανένα ευχαριστώ. Το μόνο που θα ήθελε
ο κάθε επαγγελματίας υγείας είναι να του

επιτραπεί να κάνει αθόρυβα τη δουλειά,
στην οποία αφιέρωσε όλη του τη ζωή.
Καταλήγοντας, σκοπός αυτού του άρθρου δεν είναι να θίξει τον Ελληνοκύπριο
τού σήμερα. Κάθε άλλο, αυτή η νοοτροπία,
όσο «σωστή ή λανθασμένη» και αν είναι,
δεν παύει να έχει τη γοητεία της. Αυτοί
είμαστε και δεν πρέπει ποτέ να δαιμονοποιούμε το ταμπεραμέντο μας. Από την
άλλη, οφείλουμε να κάνουμε πάντα την
αυτοκριτική μας και να προσπαθούμε να
γινόμαστε καλύτεροι. Δεν τα ξέρουμε όλα,
πρέπει να μάθουμε να ακούμε και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η διαμορφωθείσα
άποψη να αποτελεί προϊόν έρευνας.
*MD, Neuroscientist, Psychologist
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Άνοιξε το παράθυρο
να μπει δροσιά του Μάη
ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@kpmg.com.cy

ΜΕΤΆ ΤΑ ΛΆΘΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΟΣ, ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΣΑΝ ΜΙΑ
ΚΑΚΉ ΕΙΚΌΝΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΏΡΑ ΚΑΙ ΕΝΊΣΧΥΣΑΝ
ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΈΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ, ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΠΡΈΠΕΙ
ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΞΕΚΆΘΑΡΟ
ΝΟΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ, ΌΧΙ
ΑΠΛΏΣ ΚΆΠΟΙΕΣ ΣΕΛΊΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΏΝ ΠΟΥ
ΕΠΙΔΈΧΟΝΤΑΙ ΔΙΆΦOΡΕΣ
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΔΟΣΊΑΣ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥΣ,
ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΔΑΙΔΑΛΏΔΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΈΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ

Η

χώρας μας, ως νησί
που είναι και με τη
σημαντική γεωγραφική θέση διαθέτει μια
εξωγενή οικονομία, με
τους σημαντικότερους
τομείς της, όσον αφορά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, να
είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις ξένες
επενδύσεις, τις εξαγωγές προϊόντων και τις
παροχές υπηρεσιών, επαγγελματικών και
τουριστικών. Το «παράθυρο» για όσους
ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στην
Κύπρο, να επενδύσουν ή απλώς να την
επισκεφθούν ήταν πάντοτε ανοικτό, τον
τελευταίο καιρό όμως παρουσιάζονται
σημάδια εσωστρέφειας, ενδεχομένως
και λόγω του γεγονότος ότι μπήκαμε
στην προεκλογική περίοδο.
Την ίδια στιγμή οι τομείς της πρωτογενούς οικονομίας και βιοτεχνίας, παρά την
ανάπτυξη που παρουσίασαν τα τελευταία
χρόνια, έζησαν μια περίοδο τεράστιας παρακμής, ειδικά μετά τις αρχές του 2000
που το οικονομικό μοντέλο της χώρας
βασίστηκε περισσότερο στις υπηρεσίες,
ειδικά μετά τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Σημειώνεται ότι θα μπορούσε να
ενισχυθεί ο τομέας, μέσα από τη δημιουργία
συνεργειών, ενισχύοντας σημαντικά τις
εξαγωγές της χώρας, με το χαλλούμι και
το κρασί να δείχνουν τον δρόμο.
Τα σημάδια της ύφεσης αρχίζουν να
αποτυπώνονται εντονότερα στα στατιστικά
στοιχεία, ειδικά όσον αφορά την κατανάλωση και τον τομέα των κατασκευών αλλά
και στην κοινωνία. Σε κάποιες περιπτώσεις επικρατεί η αίσθηση ότι μετά τη λήξη
των μέτρων που αφορούν τις χορηγίες
και τα επιδόματα, το συναίσθημα για κά-

ποιες επιχειρήσεις θα είναι παρόμοιο με
αλεξιπτωτιστή, που δεν ανοίγει το αλεξίπτωτο κατά την πτώση. Η ενίσχυση των
επιχειρήσεων και νοικοκυριών διατηρεί
τη ρευστότητα και την εσωτερική ζήτηση
σε ένα βαθμό, κάτι που αποτυπώνεται
και στον ρυθμό ανάπτυξης του τρίτου
τριμήνου του 2020.
Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τις χειμερινές
της προβλέψεις εκτίμησε ότι η κυπριακή
οικονομία θα ανακάμψει με ρυθμό 3,2%
αντί με 3,7% που ήταν η προηγούμενη
εκτίμηση όσον αφορά το 2021 και θα
ανακάμψει πλήρως το 2022. Η πορεία
των οικονομιών, φυσικά, εξαρτάται από
την επιδημιολογική εικόνα και από την
πορεία των εμβολιασμών, που αναμένεται
να ξεκινήσουν μαζικά το δεύτερο τρίμηνο.
Αναπτύσσεται επιπλέον η συζήτηση
ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από την
ευκαιριακού τύπου ανάπτυξη και να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση της πραγματικής
οικονομίας και την αναπροσαρμογή του
οικονομικού μοντέλου, έννοιες που ηχούν
καλά στ’ αφτιά των ακροατών.
Μέχρι τώρα δεν υπήρξε όμως μια
αξιόπιστη ερμηνεία τού τι είναι πραγματική οικονομία, ποιους τομείς αφορά και
ποιο το ολοκληρωμένο πλάνο ανάπτυξής
της. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στο
θέμα της αναθεώρησης του οικονομικού
μοντέλου. Πρέπει να αντιληφθούμε όλα
τα δεδομένα. Δεν είμαστε μια χώρα που
διαθέτει βαριά οικονομία και το ΑΕΠ
τροφοδοτείται από τους ίδιους σχεδόν
τομείς όπως και πριν από δέκα χρόνια,
ίσως με κάποιες εξαιρέσεις αν λάβουμε
υπόψη τον τομέα της εκπαίδευσης, που
και εκεί τέθηκε πρόσφατα θέμα με τους

φοιτητές του εξωτερικού. Η προώθηση
του λεγόμενου headquartering, δηλαδή
η μετεγκατάσταση μεγάλων εταιρειών στην
Κύπρο, των επενδυτικών ταμείων και της
οπτικοακουστικής, κινούνται προς τη σωστή
κατεύθυνση, όμως υπάρχουν ακόμη αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν.
Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να επιλέγουν την Κύπρο όπως και άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα όχι μόνο για το φορολογικό σύστημα. Η ερώτηση παραμένει,
αν έχουμε δημιουργήσει τις υποδομές για
κάτι τέτοιο. Εδώ και χρόνια μιλούμε για το
νομοθετικό πλαίσιο των διασυνοριακών
ταμείων πρόνοιας και των εναλλακτικών
ιδρυμάτων (foundations), καθώς και της
δυνατότητας αδειοδότησης ιδρυμάτων
ηλεκτρονικών πληρωμών (electronic
money institutions).
Είναι σημαντικό να καταγραφούν άμεσα
οι τομείς, τους οποίους θέλουμε ως χώρα
να αναπτύξουμε, να συσταθούν ομάδες
με τεχνοκράτες από τον δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα, και χρονοδιαγράμματα ώστε
να παραδώσουν έναν ολοκληρωμένο και
πρακτικά εφαρμόσιμο σχεδιασμό για την
ανάπτυξή τους. Και, φυσικά, μετά θα πρέπει
να υπάρξει σχολαστική παρακολούθηση
της εφαρμογής του πλάνου που θα συμφωνηθεί από τις συγκεκριμένες ομάδες.

Θεσμικές αλλαγές

Υπάρχει όμως ακόμη η δυνατότητα
θεσμικών αλλαγών μέσα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον για
την εκταμίευση κεφαλαίων θα πρέπει να
ελέγχονται οι μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώνονται. Ίσως τελικά να λειτουργούμε
καλύτερα, αν μας παρακολουθούν και μας
επιβάλλουν τις αλλαγές, αλλά θα πρέπει

να υπάρξουν πολιτικές συναινέσεις.
Κρίνεται, επιπλέον, αναγκαίο να υπάρξουν αποφάσεις και κινήσεις που θα δώσουν
ώθηση στην οικονομία βραχυπρόθεσμα,
ώστε με την αντιμετώπιση του προβλήματος του ιού να υπάρξει ισχυρή ανάπτυξη,
αλλιώς θα οδηγηθούμε σε μια οριζόντια
πορεία φθοράς. Είναι εκείνη την περίοδο
που θα προκύψουν σημαντικά ζητήματα
όσον αφορά την ανεργία και τα προβλήματα
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.
Για μια οικονομία όπως της Κύπρου,
εξωγενή χωρίς τη μεγάλη εσωτερική αγορά,
η παραχώρηση συγκεκριμένων κινήτρων
για προσέλκυση κεφαλαίων είναι θεμιτή,
νοουμένου ότι υπάρχει σωστός σχεδιασμός και έλεγχος ώστε να μην τυγχάνουν
εκμετάλλευσης.
Μετά τα λάθη του παρελθόντος, που
δημιούργησαν μια κακή εικόνα για τη
χώρα και ενίσχυσαν τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό, οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις πρέπει να έχουν ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, όχι απλώς κάποιες σελίδες
κανονισμών που επιδέχονται διάφορες
ερμηνείες, μηχανισμό ελέγχου και λογοδοσίας αλλά και αποτελεσματικότητα στην
εφαρμογή τους, μακριά από δαιδαλώδεις
γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Η δημιουργία μιας ευέλικτης και
αποδοτικής κρατικής μηχανής ενισχύει
το επιχειρηματικό περιβάλλον και την
ποιότητα των υπηρεσιών, που προσφέρονται προς τους πολίτες. Είναι γι’ αυτόν
τον λόγο, που θα πρέπει να προωθηθούν
τα νομοσχέδια που αφορούν στη μεταρρύθμιση του κρατικού μηχανισμού και
της υιοθέτησης απλών και σύντομων διαδικασιών, με την ενίσχυση ταυτόχρονα
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η εξάπλωση του ιού κατέδειξε ότι
μπορούμε να προσαρμοστούμε στη
νέα τάξη πραγμάτων και στη χρήση των
ηλεκτρονικών μέσων και ελπίζω ότι
αυτή η δυναμική που δημιουργήθηκε
θα συνεχιστεί.
H Κύπρος μέσα από τις τωρινές συγκυρίες έχει την ευκαιρία να αναδιοργανωθεί
και να δημιουργήσει μια πιο ευέλικτη
οικονομία, σημαντικά διαφοροποιημένη.
Τα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή της η
κυπριακή Κυβέρνηση μέσα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια τής δίνουν αυτήν τη
δυνατότητα, νοουμένου ότι το πλάνο που
θα εκπονηθεί θα είναι βιώσιμο, πρακτικά
εφαρμόσιμο.
Σε μια προεκλογική περίοδο η επίτευξη συναινέσεων είναι πολύ δύσκολη,
όμως η κοινωνία αρχίζει να κουράζεται
και υπάρχει η αίσθηση ότι «κολλήσαμε»,
χωρίς να υπάρχει ουσιαστική προοπτική. Ευχή είναι αυτή η κούραση να μη
μετατραπεί σε αποχή στις επερχόμενες
εκλογές Μαΐου.
Όπως ο αξέχαστος τραγουδοποιός
Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά «άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει
του Μάη», οποιεσδήποτε αποφάσεις και
εξελίξεις θα υπάρξουν μετά τις εκλογές.
Όμως οι σχεδιασμοί πρέπει να γίνουν και
να είναι άμεσοι και ξεκάθαροι. Μεταρρυθμίσεις, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
ενίσχυση των παραδοσιακών κλάδων της
οικονομίας και ανάπτυξη νέων με σοβαρότητα, βελτίωση της εικόνας της χώρας
μας στο εξωτερικό μέσα από συντονισμένες
ενέργειες και ένας ισχυρός μηχανισμός λογοδοσίας και ελέγχου μπορούν να δώσουν
δροσιά, αλλιώς θα θυμίζει «παλιόκαιρο»,
όπως το γνωστό ζεϊμπέκικο.

Της Κυριακής
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Σε αναζήτηση «εμβολίου» για τα
ακίνητα και τον κατασκευαστικό τομέα
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ΕΥΡΕΊΑ ΣΎΣΚΕΨΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΗ ΜΕ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΌΜΕΝΗ ΜΈΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΎ ΤΟΜΈΑ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΚΙΝΉΤΩΝ, ΣΤΗ ΣΚΙΆ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΆΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

Ε

νδιαφέροντα, επίσημα
στοιχεία δείχνουν πως ο
κατασκευαστικός τομέας
και τα κτηματομεσιτικά
διανύουν δύσκολη περίοδο και μάλιστα με
αμφίβολη προοπτική. Το
μεγαλύτερο πλήγμα αφορά τα μεγάλα και
ακριβά ακίνητα που απευθύνονταν κυρίως
σε ξένους αγοραστές και που μετά την
κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού
Προγράμματος έχουν σαφώς μειωμένη
ζήτηση. Ως εκ τούτου αναμένονται με
αυξημένο ενδιαφέρον οι αποφάσεις για
τον σχεδιασμό της επομένης μέρας του
κατασκευαστικού τομέα, στη συζήτηση
που θα εκκινήσει στις 23 Φεβρουαρίου
στο Προεδρικό.

Πτώση πενταετίας
στις πωλήσεις ακινήτων

Πτώση πάνω από 30% καταγράφουν σε
παγκύπρια κλίμακα οι πωλήσεις ακινήτων
τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με
τον περσινό αντίστοιχο μήνα (Γράφημα 1).
Συγκεκριμένα, βάσει στοιχείων του
Κτηματολογίου, τα πωλητήρια έγγραφα
που κατατέθηκαν τον Ιανουάριο του 2021
ανήλθαν στα 513, ενώ τον Ιανουάριο του
2020 έφτασαν τα 742. Διαφορά που μεταφράζεται σε ποσοστό 30,86%. Μάλιστα,
σύμφωνα με τα στοιχεία για τους πρώτους
μήνες κάθε έτους από το 2011 μέχρι το
2021, ο φετινός Ιανουάριος είναι ο χειρότερος της πενταετίας.

Η πόλη η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση στις πωλήσεις
ακινήτων σε σύγκριση με τον περσινό
Ιανουάριο, είναι η Πάφος με 56%. Τη
μικρότερη πτώση κατέγραψε η Λεμεσός
με -12%, ενώ η Λευκωσία κατέγραψε
πτώση -22%, η Αμμόχωστος -36% και
η Λάρνακα, -37%. Σε πραγματικούς αριθμούς, η πτώση στις πωλήσεις ακινήτων
καταγράφεται στο Γράφημα 2.
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του
Τμήματος Κτηματολογίου, είναι αξιοσημείωτη και η πτώση στις πωλήσεις
ακινήτων σε ξένους (Γράφημα 3). Συγκρίνοντας τον Ιανουάριο του 2020 με
τον Ιανουάριο του 2021, σε παγκύπρια
κλίμακα, το ποσοστό μείωσης φτάνει το
48,3%. Συγκεκριμένα, τον φετινό Ιανουάριο πωλήθηκαν 168 ακίνητα σε ξένους,
ενώ τον Ιανουάριο του 2020, οι αντίστοιχες πωλήσεις έφτασαν τις 325. Από
τις 168 πωλήσεις ακινήτων σε ξένους
τον Ιανουάριο του 2021, οι 68 έγιναν σε
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ
οι 101 σε υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ.
Η πόλη στην οποίαν έγιναν οι περισσότερες πωλήσεις ακινήτων σε ξένους
αγοραστές, είναι η Λεμεσός με 56 πράξεις.
Ακολουθούν η Πάφος με 40, η Λάρνακα
με 27, η Αμμόχωστος με 23 και η Λευκωσία με 22.

Μειωμένες και
οι άδειες οικοδομής

Πέρα από τις πωλήσεις ακινήτων, σοβαρή μείωση φαίνεται πως υπάρχει και
στις εκδόσεις αδειών οικοδομής, με τους
αριθμούς να προοιωνίζονται δύσκολες
μέρες για τον κατασκευαστικό τομέα.
Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία για
τον Νοέμβριο του 2020, αλλά και για την
περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020,
εκτός από τη μείωση που καταγράφεται
στην ποσότητα των αδειών, μειωμένο είναι
και το συνολικό εμβαδόν των οικοδομών.
Δείγμα και αυτό ότι οι μεγάλες κατασκευές
υποχωρούν.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη
δημοσίευση της στατιστικής υπηρεσίας,
«οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική
ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα
στον κατασκευαστικό τομέα».
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Σ.Υ.,
κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου
2020 εκδόθηκαν 6.375 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 6.571 την αντίστοιχη

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
Ζητούνται προς αγορά πλήρως αδειοδοτημένα
Φωτοβολταϊκά Πάρκα (μη κατασκευασμένα) με
ισχύ πέραν του 1MW.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+357 99 964324, ώρες γραφείου.
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περίοδο του προηγούμενου έτους. Αξίζει
όμως να σημειωθεί ότι η συνολική αξία
των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 23,0%
αφού οι άδειες αφορούν μικρότερες και
φθηνότερες οικοδομές. Επίσης για την ίδια
περίοδο, το συνολικό εμβαδόν μειώθηκε
κατά 8,6%.
Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε
ότι, ειδικά κατά τον Νοέμβριο 2020, ο
αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές Αρχές και τις
επαρχιακές διοικήσεις ανήλθε στις 686.
Η συνολική αξία των αδειών ανήλθε στα
€295,6 εκατομμύρια και το συνολικό
εμβαδόν τις 228,4 χιλιάδες τετραγωνικά
μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται
να ανεγερθούν 831 οικιστικές μονάδες.

ΚΕΠ και πανδημία
οι «αιτίες του κακού»

επέφερε η πανδημία και σε ποιο βαθμό
στην κατάργηση του ΚΕΠ. Αν η πανδημία είναι η «κύρια» αιτία θα το δείξουν οι
επόμενοι μήνες, όταν βγούμε με το καλό
από την περιπέτεια των περιορισμών. Η
αγορά θα ανοίξει και πάλι και τότε θα
φανεί η διάθεση και η δυναμική στις αγοραπωλησίες ακινήτων και την ανέγερση
νέων κατοικιών. Αυτό που έχει πολιτικό
ενδιαφέρον, είναι η εξέταση της ποσοτικής και ποιοτικής «ευθύνης» του ΚΕΠ
στην πτώση πωλήσεων και κατασκευής
ακινήτων.

Κύριε Πρόεδρε και κύριοι
παράγοντες, τον νου σας…

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη στις 23 Φεβρουαρίου, στην οποία θα εξεταστούν οι

προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Στη
σύσκεψη θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων
εκπρόσωποι του CIPA, του Συνδέσμου
Μεγάλων Αναπτύξεων, των εργοδοτικών
οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, του ΕΤΕΚ, του
Συνδέσμου Ανάπτυξης Γης, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών
Κύπρου κ.ά. Η σύνθεση της σύσκεψης
αλλά και δηλώσεις παραγόντων που έχουν
λάβει πρόσκληση από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, μαρτυρούν πως στο επίκεντρο
της συζήτησης θα είναι νέοι τρόποι για
προσέλκυση ξένων επενδυτών αλλά και
ο κατασκευαστικός τομέας.
Είναι επομένως σημαντικό να αναλυθούν
δεόντως από τους αρμοδίους, οι επιπτώσεις που επέφερε το ΚΕΠ όχι τόσο με την
κατάργησή του, αλλά και ως παράγοντας
διαμόρφωσης του κατασκευαστικού μοντέλου

Τα ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματα από τις μετρήσεις της Στατιστικής
Υπηρεσίας αλλά και τα στοιχεία του
Τμήματος Κτηματολογίου σκιαγραφούν
ως «αιτίες του κακού» την πανδημία
αλλά και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Αυτό εξάλλου είναι κάτι που
επαναλαμβάνουν όλοι οι επαγγελματίες
του κλάδου των κατασκευών και των
κτηματομεσιτικών.
Το ενδιαφέρον έγκειται στο να αποκρυσταλλωθεί σε ποιο βαθμό οι σοβαρότατες
πτώσεις που καταγράφονται πιο πάνω,
οφείλονται στο κλείσιμο της αγοράς που

που υιοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια. Οι
μεγάλες και πανάκριβες κατασκευές, όπως
αυτές που φύτρωναν σαν μανιτάρια στα
παραθαλάσσια μέτωπα των κυπριακών
πόλεων, αφενός έδωσαν μεγάλη ώθηση
και άνοιξαν δουλειές για τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό τομέα. Αφετέρου,
όμως, απευθύνονταν αποκλειστικά σχεδόν
στους ξένους επενδυτές των διαβατηρίων.
Το καθεστώς οικοδόμησής τους από νομικό
μέχρι αισθητικό επίπεδο ήταν καθ’όλα αίολο
και αμφίβολο. Η «φρενίτιδα» ωστόσο του
άμεσου και υψηλού κέρδους που προσέφερε
το ΚΕΠ, τροφοδότησε ένα κατασκευαστικό
μοντέλο χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και
σαφώς λειψό ως προς τα κριτήρια διαμόρφωσης και εφαρμογής του, αφού κυρίαρχος
γνώμονας ήταν η εξυπηρέτηση της βιομηχανίας πολιτογραφήσεων.
Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να σπεύσουν οι ταγοί στις 23 Φεβρουαρίου, εν
μέσω πανδημικής και οικονομικής κρίσης, να εφαρμόσουν πάλι σχέδια για fast
track «κυπριακό θαύμα» και «άμεση»
ανάκαμψη της οικονομίας, παραγνωρίζοντας τις δυνητικές επιπτώσεις των όποιων
αποφάσεων. Σημαντικό είναι οι όποιες
αποφάσεις ληφθούν και τα όποια σχέδια
γίνουν, να έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, να λαμβάνουν υπ’ όψιν την κλίμακα
και τη ταυτότητα του τόπου και κυρίως
να μην υπονομεύουν το μέλλον του στο
όνομα του άμεσου και υψηλού κέρδους
των ολίγων…

Ενοποιημένες Επικοινωνίες: Η νέα πραγματικότητα
στον τομέα της εργασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ*

Π

έρα από τις αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες, τα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης
για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν
επηρεάσει και τον τομέα της απασχόλησης,
με νέα μοντέλα εργασίας να αναδύονται
και να κερδίζουν έδαφος.
Η συζήτηση γύρω από τις ευέλικτες
μορφές εργασίας δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, καθώς τη δεύτερη δεκαετία του 21ου
αιώνα, ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών
εξελίξεων και της οικονομικής κρίσης σε
ΗΠΑ και ΕΕ, εξεταζόταν το ενδεχόμενο
συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες,
όπως οι φοιτητές, οι έγκυοι και τα άτομα
με ειδικές ανάγκες να μπορούν να επιλέγουν το πού και πότε θα εργάζονται,
ώστε να μπορούν να συνδυάζουν την
εργασία με την ανατροφή των παιδιών,
το διάβασμα και διάφορες θεραπείες.
Η πανδημία, ωστόσο, ανάγκασε την

πλειοψηφία των επιχειρήσεων να περάσουν
από τη θεωρία στην πράξη, υιοθετώντας
σχεδόν εν μιά νυκτί το μοντέλο της απομακρυσμένης εργασίας, μια εξέλιξη η οποία
φάνταζε να ανήκει στο μακρινό μέλλον,
ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου.
Η μετάβαση από το γραφείο στο σπίτι δεν ήταν απλή υπόθεση, ειδικά για
μεγάλες επιχειρήσεις με προσωπικό
πέραν των 10 ατόμων, οι οποίες έπρεπε να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη
επικοινωνία των μελών του προσωπικού
τους, αλλά και την επικοινωνία τους με
τους συνεργάτες και τους πελάτες τους,
κάτι το οποίο προϋποθέτει μιαν άριστη
τεχνολογική υποδομή.
Ως εκ τούτου, εντός του 2020, το ενδιαφέρον για την εφαρμογή τεχνολογικών
λύσεων όπως οι Ενοποιημένες Επικοινωνίες (Unified Communications), ήταν
ιδιαίτερα αυξημένο. Ο όρος αναφέρεται
στη διαδικασία με την οποία ενσωματώνονται όλες οι μέθοδοι, οι συσκευές και
τα μέσα επικοινωνίας που έχει ο χρήστης στη διάθεσή του σε μία πλατφόρμα,
επιτρέποντάς του να απολαμβάνει μιαν
αναβαθμισμένη εμπειρία επικοινωνίας.
Η εφαρμογή των Ενοποιημένων Επικοινωνιών στην εργασία μπορεί να προσφέ-

ρει σημαντικά οφέλη σε μία επιχείρηση,
όπως η αύξηση της παραγωγικότητας,
η μείωση του άγχους και τα μειωμένα
λειτουργικά κόστη.
Μια από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς
επαγγελματικές πλατφόρμες επικοινωνίας είναι το Rainbow της Alcatel-Lucent
Enterprise, ένα σύστημα που συνδυάζει
υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud)
και την αλληλεπίδραση συσκευών μέσω
του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet
of Things-IoT). Συγκεκριμένα, παρέχει τη
δυνατότητα για διενέργεια τηλεδιασκέψεων
και τηλεφωνικών κλήσεων μέσω διαδικτύου,
στιγμιαία ανταλλαγή μηνυμάτων (instant
messaging), κοινή χρήση της οθόνης (screen
sharing) και ανταλλαγή μεγάλου μεγέθους
εγγράφων, αρχείων (video, ηχητικών) και
εικόνων μέσω κάθε συσκευής (desktop,
tablets, smartphones) που ο χρήστης έχει
στη διάθεσή του.
Για παράδειγμα, εάν το τηλεφωνικό
σύστημα μίας επιχείρησης συνδεθεί με
το Rainbow, οποιοσδήποτε υπάλληλος έχει
προφίλ στο Rainbow μπορεί να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του υπολογιστή
του, να λάβει μηνύματα από τον προσωπικό
του τηλεφωνητή μέσω email και να στείλει
αρχεία κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας, εντός
του 2020 το 34,6% των επιχειρήσεων με
δέκα ή περισσότερους υπαλλήλους δήλωσαν ότι αγόρασαν υπηρεσίες Υπολογιστικού
Νέφους (Cloud). Αύξηση κατέγραψε και
η χρήση του IoT, με το 19,8% των επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν
συσκευές ή συστήματα που μπορούν να
ελέγχονται μέσω διαδικτύου.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για τεχνολογίες
Ενοποιημένων Επικοινωνιών αυξήθηκε κατά 86% μετά την εκδήλωση της
πανδημίας, σύμφωνα με στοιχεία της
εταιρείας Avant Research & Analytics,
ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών των
Ενοποιημένων Επικοινωνιών ανήλθε
στα 36.91 δισεκατομμύρια δολάρια.
Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει
γίνει απαραίτητη προϋπόθεση για τη
διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι
εταιρείες που αγκαλιάζουν την αλλαγή
και την τεχνολογική εξέλιξη αποκτούν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
* Ειδικευμένος εμπειρογνώμονας και
σύμβουλος της NEDECO Electronics Ltd για
λύσεις Contact Centers
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Καταναλωτές: Οι πιο σημαντικές
πρόνοιες του νέου πολυνομοσχεδίου
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΟΡΟΣ*

ΤΟ ΝΈΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «Ο
ΠΕΡΊ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΝΌΜΟΣ
ΤΟΥ 2021» ΣΚΟΠΕΊ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΠΟΊΗΣΗ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΝΌΜΩΝ, ΟΙ
ΟΠΟΊΟΙ ΡΥΘΜΊΖΟΥΝ
ΘΈΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ

Τ

ο νέο πολυνομοσχέδιο
με τίτλο περί Προστασίας
Καταναλωτή Νόμος σκοπεί στην ενοποίηση και
απλοποίηση ορισμένων
Νόμων, οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα προστασίας
του καταναλωτή, καθώς και στην αποτελεσματικότερη προστασία του καταναλωτή.
Στο παρόν άρθρο περιγράφονται τα
κύρια μέρη του Νομοσχεδίου, καθώς και
οι σημαντικότερες πρόνοιές του.

Μέρη του Νομοσχεδίου

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να αναφερθεί
ότι το πολυνομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει
ενοποίηση Νομοθεσιών που αφορούν
χρηματοοικονομικά θέματα (όπως π.χ. τον
περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμο ή τον
περί εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Νόμο), αλλά
ενσωματώνει πρόνοιες που δυνατόν να
επηρεάζουν χρηματοοικονομικά θέματα, όπως αυτές που είναι σχετικές με τις
καταχρηστικές ρήτρες.
Με βάση το Νομοσχέδιο, ενοποιούνται
οι ακόλουθοι Νόμοι:
• Περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών
• Περί Ελέγχου των Παραπλανητικών
και Συγκριτικών Διαφημίσεων
• Περί Καταχρηστικών Ρητρών

• Περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών
• Περί Αναγραφής της Τιμής Πώλησης
και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων
που προσφέρονται στους Καταναλωτές
• Περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και Συναφών
Εγγυήσεων Νόμο
• Περί των Προϋποθέσεων Πώλησης
των Εμπορευμάτων σε Τιμές Έκπτωσης
Σημαντικότερες Πρόνοιες του Νομοσχεδίου
Το Νομοσχέδιο χωρίζεται σε 11 Μέρη,
με τις ουσιαστικές πρόνοιες δικαίου να
περιλαμβάνονται στα Μέρη 2 μέχρι 7:
• Το Μέρος 2 αναφέρεται στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και το Μέρος
3 στις παραπλανητικές και συγκριτικές
διαφημίσεις.
• Το Μέρος 4 αναφέρεται στα δικαιώματα του καταναλωτή που προκύπτουν
σε συμβάσεις εκτός και εντός εμπορικού
καταστήματος και σε εξ αποστάσεως
συμβάσεις, ενώ το Μέρος 5 αναφέρεται
στις εγγυήσεις αναφορικά με συμβάσεις
πώλησης αγαθών που συνάπτονται με
καταναλωτές.
• Το Μέρος 6 αναφέρεται στην αναγραφή των τιμών, δηλαδή στις υποχρεώσεις
ενός εμπορευόμενου να ενημερώνει τους
καταναλωτές και τη βελτίωση της ενημέρωσής τους καθώς και στη διευκόλυνση

της σύγκρισης των τιμών.
• Το Μέρος 7 προβλέπει για τις καταχρηστικές ρήτρες. Είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος του Νομοσχεδίου, αφού
καλύπτει και τις καταχρηστικές ρήτρες
σε σχέση με συμβάσεις χρηματοοικονομικής φύσεως.
• Τα Μέρη 8 και 9 περιέχουν τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες της
Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
αναφορικά με τις παραβάσεις του Νόμου.
Σε σχέση με τις Καταχρηστικές ρήτρες,
μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή μπορούσε μόνο να αιτηθεί
την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος
από το Δικαστήριο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθεί ότι, με βάση το Νέο
Νομοσχέδιο, είναι η πρώτη φορά που η
χρήση καταχρηστικών ρητρών μπορεί
να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής
εξέτασης και αντικείμενο επιβολής προστίμου από την Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή.
• Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νομοσχεδίου, η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή αποκτά πλέον διευρυμένες
αρμοδιότητες και εκτεταμένες εξουσίες
διερεύνησης συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος:
• Επιτόπιας επιθεώρησης, κατάσχεσης πληροφοριών, απαίτησης για

παροχή πληροφοριών από μέλη του
προσωπικού εμπορευόμενου, λήψεις
φωτογραφιών, να προβαίνει σε αγορά
αγαθών ή υπηρεσιών ακόμη και με
καλυμμένη ταυτότητα με σκοπό τη διερεύνηση μιας υπόθεσης που αφορά
την παράβαση του Νόμου.
• Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
μπορεί να διατάξει τον τερματισμό της
παράβασης, να δημοσιεύσει αποφάσεις
της, να λαμβάνει δικαστικά μέτρα για απαγόρευση της παράβασης, να επιβάλλει
διοικητικό πρόστιμο μέχρι το 5% του κύκλου εργασιών του παραβάτη ή πρόστιμο
μέχρι 500.000 ευρώ.
• Από τις πιο σημαντικές αλλαγές στη
νομοθεσία, είναι η δυνατότητα αποδοχής
ανάληψης δεσμεύσεων από τον παραβάτη
με σκοπό την παύση της παράβασης. Τέτοια
δέσμευση αποτελεί σύμβαση μεταξύ της
Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και
του φερόμενου ως παραβάτη, με βάση
την οποία ο τελευταίος δεσμεύεται να
σταματήσει την παράβαση και η ΥΠΚ
δυνατόν να δεσμευτεί για να σταματήσει
τη διερεύνηση εναντίον του κ.λπ.
• Στο Μέρος 9 περιέχονται οι δυνατότητες σε πρόσωπα που έχουν έννομο
συμφέρον σε σχέση με τις πρόνοιες του
Νόμου, να προβαίνουν σε αιτήσεις για την

έκδοση διαταγμάτων. Έννομο συμφέρον
έχει ο διευθυντής της ΥΠΚ, οργανώσεις
ή ενώσεις καταναλωτών, καταναλωτές
οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την
παράβαση του Νόμου και ανταγωνιστές
του καταγγελλόμενου προσώπου.
• Καταναλωτής του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα έχουν θιγεί έχει δικαίωμα
καταχώρισης αγωγής ατομικά για καταβολή αποζημίωσης, υπαναχώρησης από
τη σύμβαση και/ή μείωση του τιμήματος.
• Το Μέρος 10 περιέχει τα Ποινικά
αδικήματα στα οποία περιλαμβάνονται:
• Η παράλειψη συμμόρφωσης με απόφαση ή διοικητική κύρωση του Διευθυντή.
• Η παρακώληση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.
• Η παροχή ψευδών, παραπλανητικών
ή ανακριβών στοιχείων στην Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή.
• Η άρνηση παροχής πληροφοριών που
εύλογα απαιτεί η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή.
Υπαίτιος ποινικού αδικήματος είναι και
μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθυντής
ή άλλος που συναίνεσε ή συνέπραξε στη
διάπραξή του.
Από τις πιο σημαντικές πρόνοιες του
Νομοσχεδίου βρίσκονται στο Μέρος
11 του Νομοσχεδίου. Οι πρόνοιες αυτές βασίζονται στην απόφαση C497/13

– Faber v. Autobedriff Hazet (2015) του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπου αποφασίστηκε ότι Εθνικό Δικαστήριο
που επιλαμβάνεται διαφοράς εντός των
πλαισίων του Νόμου οφείλει αυτεπάγγελτα
εφόσον έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία
στοιχεία ή κατόπιν απλού αιτήματος για
παροχή διευκρινίσεων:
• να εξετάζει κατά πόσον κάποιος
ενεργεί ως καταναλωτής και,
• να διευκρινίζει εάν παραβιάστηκε
οποιαδήποτε πρόνοια του Νόμου.
Σε περίπτωση που η διαφορά αφορά
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, το Δικαστήριο δύναται επίσης αυτεπάγγελτα να
εκδώσει διάταγμα ή να παρέχει θεραπεία
προς οποιοδήποτε Μέρος.
Επίσης, καμία πρόνοια του Νόμου δεν
μπορεί να εξαιρεθεί δυνάμει συμφωνίας,
συμβατικού όρου ή με άλλον τρόπο.
Ο υποφαινόμενος ήταν επικεφαλής
ομάδας που συνέδραμε στην κατάρτιση
του νομοσχεδίου.
Σημ.: Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Η δημοσίευση αυτού
του άρθρου συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
Προγράμματος “Consumer Programme
(2014-2020)”.
*Δικηγόρος

Οι οικονομικοί κύκλοι και η ανάγκη για πραγματική αλλαγή
ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΪΖΟΥ*

Π

ίσω από την άνοδο και την
πτώση αυτοκρατοριών υπάρχει
πάντα ένας χαρακτηριστικός
οικονομικός κύκλος. Συνήθως στην
αρχή επικρατεί ειρήνη, ευμάρεια
και παραγωγική αύξηση του χρέους.
Καθώς η οικονομία επεκτείνεται, μία
γενικότερη φούσκα χρέους δημιουργείται,
και ταυτόχρονα το χάσμα ανάμεσα σε

πλούσιους και φτωχούς μεγαλώνει. Όταν
αυτή η φούσκα χρέους σκάσει -πάντα
σκάει- οδηγεί σε συνθήκες οικονομικής
ύφεσης, αυξημένη ένταση και αντιδράσεις
κατά των παραδοσιακών πολιτικών δομών.
Της κατάστασης αυτής, ακολουθεί πάντοτε
αναδιάρθρωση χρέους αλλά και της
πολιτικής σκηνής.
Προφανώς οι παραλληλισμοί με την
πρόσφατη κατάσταση σε Ελλάδα και Κύπρο
είναι εμφανείς. Καθώς εισερχόμαστε σε
ένα νέο στάδιο, στο οποίο οι καθιερωμένες
πολιτικές δομές αμφισβητούνται, θα είναι
ενδιαφέρον να δούμε πώς το υφιστάμενο
καθεστώς θα επιχειρήσει να παραμείνει
σε θέση εξουσίας.

Η διατήρηση της εξουσίας, συνήθως
γίνεται ως εξής: με μία νεότερη γενιά των
οικογενειακών μελών να βγαίνει προς τα
μπρος (κρατώντας έτσι τον έλεγχο εντός της
οικογένειας), με αλλαγή της εικόνας που
εκπέμπεται προς τα έξω (μια «επιδερμική»
αλλαγή), μέσω απόκτησης ελέγχου σε Μέσα
Ενημέρωσης (έλεγχος της πληροφόρησης)
ή ακόμα και μέσω άσκησης έμμεσης πίεσης
στον ανταγωνισμό μέσω νομικών μέτρων
και φραγή πρόσβασης σε οικονομικούς
και άλλου είδους πόρους. Όμως, η ιστορία
έδειξε πως αυτές οι προσπάθειες είναι
μάταιες καθώς η μακροημέρευση
έρχεται μόνον όταν λαμβάνονται υπόψη
οι μελλοντικές εξελίξεις και γίνεται η

κατάλληλη προεργασία και δράσεις.
Στις περιπτώσεις που η προσπάθεια
επικεντρώνεται απλώς στη διατήρηση
υφιστάμενων κεκτημένων για όσο το
δυνατόν περισσότερο, αποφεύγοντας
την πραγματική αλλαγή, αναπόφευκτα
η αποτυχία θα επέλθει.
Καθώς διάγουμε νέες οικονομικές και
πολιτικές συνθήκες οι οποίες ξεδιπλώνονται
γύρω μας, είναι σημαντικό επίσης να
λάβουμε υπόψη διάφορα ζητήματα, όπως
οι εποπτικές πιέσεις οι οποίες αλλάζουν
τα δεδομένα για τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.,
την αποσύνδεση του εμπορίου και των
υπηρεσιών από την ανάγκη φυσικής πα-

ρουσίας, τον αντίκτυπο των αποφάσεών μας
στο φυσικό περιβάλλον, τις δημογραφικές
πιέσεις οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα
την επιδείνωση των κρατικών συντάξεων
αλλά και επιπρόσθετη πίεση σε θέματα
μετανάστευσης.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, επιχειρήσεις
και οικογένειες θα πρέπει να καταγράψουν
τα περιουσιακά τους στοιχεία, να καταλήξουν
στο πώς θα είναι το μελλοντικό σκηνικό
και πώς βλέπουν τον ρόλο τους σ’ αυτό.
Αφού το πράξουν αυτό, θα πρέπει
να επανεξετάσουν θέματα εταιρικής
διακυβέρνησης, οικογενειακά ζητήματα
και ιδιοκτησιακές δομές. Αυτή η εργασία
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την άμεση

εμπλοκή όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις,
δηλαδή των ιδιοκτητών, ώστε να συζητήσουν
στόχους, ευκαιρίες, προκλήσεις, ανησυχίες
αλλά και το όραμά τους για την οικογένεια
και την εταιρεία. Αυτό θα οδηγήσει
στον σχεδιασμό του τρόπου διαδοχής,
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου,
της μελλοντικής ιδιοκτησίας και της
κατανομής των μετοχών, των ρόλων, και των
αρμοδιοτήτων των μελών της οικογένειας.
Όπου απαιτείται αλλαγή, υπάρχουν
προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η
μεγαλύτερη πρόκληση όμως είναι να
μπορείς να αποδεχθείς την αλλαγή ως
μια ευκαιρία.
*Διευθύνων Σύμβουλος, WiRE FS
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Είναι επίσημο, η Κωτσόβολος
ανοίγει καταστήματα στην Κύπρο
Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΑΛΥΣΊΔΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΟΊΞΕΙ ΔΎΟ
ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΏΡΑ
ΜΑΣ, ΈΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΊΑ ΚΑΙ
ΈΝΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΌ

Ό

σοι έχουν επισκεφτεί
την Ελλάδα είναι σίγουρο ότι έχουν δει
έστω και ένα από τα
93 καταστήματα της
μεγαλύτερης αλυσίδας τεχνολογίας της
χώρας, που ανήκει στον βρετανικό όμιλο
Dixons Carphone. H Κωτσόβολος, λοιπόν,
πρόκειται να ανοίξει 2 καταστήματα στην
Κύπρο, και συγκεκριμένα στη Λευκωσία
και τη Λεμεσό.
Σε αναμονή του ανοίγματος των 2
καταστημάτων κάναμε σχετική έρευνα
για τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα
και, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για
μια εταιρεία που συνεχώς εξελίσσεται,
για να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες
στους πελάτες της αλλά και να συνεισφέρει
στην κοινωνία.
Η Κωτσόβολος τα τελευταία 6 χρόνια
έχει ανάπτυξη της τάξεως του 58%. Αυτά

τα χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές
στη διοίκησή της, εκατοντάδες ανακαινίσεις
στα φυσικά της καταστήματα, ουσιαστικές
επενδύσεις στα logistics, όπως νέες αποθήκες και επέκταση του στόλου της, και
έχει ξεκινήσει ψηφιακό μετασχηματισμό.
Τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού, που προηγήθηκαν της υγειονομικής κρίσης, βρήκαν την εταιρεία έτοιμη
στο να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες
συνθήκες και να συνεχίσει να προσφέρει

τις υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών
στους πελάτες της. Τον τελευταίο χρόνο
έχει μετατρέψει το επιχειρησιακό της μοντέλο, έτσι ώστε να μπορεί ακόμη και τις
περιόδους που τα 93 της καταστήματα
είναι κλειστά, να εξυπηρετεί τους περισσότερους από 2.5 εκατομμύρια πελάτες
της από το eshop και το τηλεφωνικό της
κέντρο, και να παραδίδει τις παραγγελίες
έγκαιρα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από
την περίοδο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου

2020, οπότε η Κωτσόβολος παρέδωσε
το 90% των παραγγελιών των πελατών
της μέσα σε 72 ώρες. Για να δώσουμε
μια εικόνα των μεγεθών: 4 εκατομμύρια
μοναδικοί επισκέπτες μπήκαν στο eshop,
ενώ το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρετούσε
κατά μέσο όρο 30.000 κλήσεις την ημέρα.
Συνολικά εκείνη την περίοδο παραδόθηκαν
περισσότερες από 250.000 παραγγελίες
από 200 φορτηγά, 100 mini vans και 20
εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών.

Ο βασικός στόχος της εταιρείας είναι
να έχει ένα omni-channel μοντέλο εξυπηρέτησης και να γνωρίζει τον εκάστοτε
πελάτη, ώστε να μπορεί να προσφέρει την
καλύτερη προσωποποιημένη εμπειρία και
εξυπηρέτηση. Χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Microsoft Dynamics 365 Customer
Service και Sales για να παρέχει απρόσκοπτα μια omni-channel εμπειρία, καθώς
εκεί αποθηκεύονται όλες οι επαφές που
έχει ο πελάτης με την εταιρεία: παραγγελίες, δωροεπιταγές, service, υπηρεσίες
κ.λπ. Παράλληλα, ανέπτυξε μια εφαρμογή,
μέσω της οποίας οι σύμβουλοι πωλήσεων
έχουν πρόσβαση σε όλες τις τρέχουσες
προωθητικές ενέργειες, και μεταξύ άλλων μπορούν να προτείνουν προϊόντα
και υπηρεσίες βάσει των αναγκών του
συγκεκριμένου πελάτη, να δρομολογήσουν
παραγγελίες σε διαφορετικές διευθύνσεις και να παρέχουν πληροφορίες για
προηγούμενες συναλλαγές.
Η Κωτσόβολος δημιούργησε και υπηρεσίες που διευκολύνουν το ταξίδι του
πελάτη είτε αυτό πραγματοποιείται στα
φυσικά καταστήματα ή από την άνεση
του σπιτιού του. Μια από αυτές είναι το
βραβευμένο Pay Express, που δίνει τη
δυνατότητα στους πελάτες να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή τους στο κατάστημα,
με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, χωρίς
να περάσουν από ταμείο. Ο σύμβουλος
πωλήσεων, μέσω ειδικής εφαρμογής στο
smartphone του, μπορεί να ολοκληρώσει
τη συναλλαγή, ανέπαφα.
Παράλληλα, η εταιρεία ανέπτυξε μια

ειδική εφαρμογή που παρακολουθεί -σε
πραγματικό χρόνο- τις παραγγελίες του
eshop και τα αποθέματα των καταστημάτων με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να
δρομολογεί παραγγελίες από τα καταστήματα μέσα σε 20 λεπτά. Αυτό σημαίνει
πως ένας πελάτης που έχει παραγγείλει
από το eshop μπορεί να παραλάβει με τη
μέθοδο «Click Away» την παραγγελία
του από ένα κατάστημα άμεσα ή να την
παραλάβει σπίτι του μέσα σε 24 ώρες.
Ένα από τα σημαντικά έργα που έχει
ξεκινήσει η Κωτσόβολος με γνώμονα
το όραμά της, που είναι να «Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους για να ζήσουν
μία καλύτερη ζωή με την τεχνολογία»,
είναι και η πρωτοβουλία «Τεχνολογία
Χωρίς Εμπόδια», που φιλοδοξεί να κάνει
την τεχνολογία προσβάσιμη σε όλους,
διευκολύνοντας τα άτομα με αναπηρίες
να έχουν μια καλύτερη ζωή. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η εταιρεία
αναβαθμίζει τα φυσικά της καταστήματα
για να προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο
προσβασιμότητας και εμπειρίας στους
ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.
Ήδη τα πρώτα 10 καταστήματα έχουν
αναγνωριστεί ως προσβάσιμα στα άτομα
με κινητικές αναπηρίες από την ΕΛΕΠΑΠ.
Επιπλέον, έχει εισαγάγει ειδικό μενού
προσβασιμότητας στο site της, αναδεικνύει τεχνολογίες προσβασιμότητας σε
συσκευές όπως laptops, smartphones και
τηλεοράσεις και τέλος εκπαιδεύει τους
ανθρώπους της για να προσφέρουν την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
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E-commerce, e-shops και εξυπηρέτηση
πελατών στην εποχή του COVID-19
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ*
szachariou@kpmg.com

Η ΕΝΑΣΧΌΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ECOMMERCE ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ E-SHOP, ΕΙΔΙΚΆ ΑΥΤΉΝ
ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ, ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΉΤΗΤΑ ΈΝΑ ΘΈΜΑ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΕΊ ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΌ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ

Η

πανδημία επιτάχυνε
την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
(e-commerce) προς
νέες επιχειρήσεις,
πελάτες και τύπους
προϊόντων, κατά 4 έως
6 χρόνια. Πρόκειται για τεράστιο άλμα, αν
αναλογιστούμε τον ρυθμό με τον οποίο
αναπτύσσεται η τεχνολογία χρόνο με τον
χρόνο. Πλέον οι πελάτες έχουν πρόσβαση
σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων από την
ευκολία και την ασφάλεια των σπιτιών τους,
ενώ οι εταιρείες κατάφεραν ως ένα βαθμό
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, παρά
τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται
από τις κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο.
Η εξάπλωση του COVID-19 έχει σηματοδοτήσει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο
τον κόσμο. Για πολλές αυτό σήμαινε ότι
θα κλείσουν προσωρινά τις εγκαταστάσεις
τους και αντ’ αυτού, θα αναπτύξουν ή θα
ενισχύσουν το e-commerce. Η προσαρμογή
μιας επιχείρησης στα νέα δεδομένα δεν
είναι εύκολη υπόθεση. Η ενασχόληση με
το e-commerce και η δημιουργία e-shop,
ειδικά αυτήν την περίοδο, είναι αναμφισβήτητα ένα θέμα που απασχόλησε και
απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την επιχειρηματική κοινότητα στην Κύπρο. Ορισμένοι

μάλιστα προχώρησαν είτε σε αναβάθμιση
των e-shop τους είτε σε δημιουργία από
την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι οι «καινούργιοι» στον χώρο του e-commerce
έχουν μάθει αρκετά πράγματα από την
τριβή που είχαν με την νέα «ηλεκτρονική πραγματικότητα». Αυτοί που ήδη
είχαν κάποια εμπειρία, έχουν ενισχύσει
τις γνώσεις τους και βελτιώσει σε κάποιο
βαθμό την παροχή των υπηρεσιών τους.
Παρόλα αυτά, πρέπει να διανύσουμε
πολύ δρόμο για να φτάσουμε στα επίπεδα
άλλων πιο έμπειρων χωρών του τομέα,
κυρίως σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση
πελατών. Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι
πελάτες δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις παραγγελίες τους από το e-shop,
ο χρόνος παράδοσης ήταν αρκετά μεγάλος
χωρίς να υπάρχει ενημέρωση, τα e-shops

σε κάποιες περιπτώσεις παρουσίαζαν απόθεμα (stock) κάποιων προϊόντων που στην
πραγματικότητα δεν υπήρχαν, μερικές
επιχειρήσεις δεν απαντούσαν εγκαίρως
στα τηλέφωνα, emails και social media
instant messaging για τυχόν απορίες ή
ακυρώσεις παραγγελιών πελατών, δεν
υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση για την καταχώριση και αποστολή της παραγγελίας,
κάποια e-shops δεν ενέπνεαν το αίσθημα
ασφάλειας για ψηφιακές συναλλαγές, κάποια δεν ήταν πλήρως συμβατά με κινητά
τηλέφωνα (mobilefriendly), η διαδικασία
του checkout ήταν πολύπλοκη και οι πελάτες αναγκάζονταν να φύγουν χωρίς να
αγοράσουν (carta bandonment), κ.λπ.
Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και η
πληθώρα των διαδικτυακών επιλογών δεν
αφήνουν περιθώρια για πειραματισμούς.

Μνημόνιο Συνεργασίας
CFA Society Cyprus – CIFA

Μ

νημόνιο Συνεργασίας για επέκταση και ενδυνάμωση των σχέσεών
τους υπέγραψαν ο Σύνδεσμος
Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου
(CFA Society Cyprus) και ο Κυπριακός
Σύνδεσμος Επενδυτικών Ταμείων (CIFA).
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μνημονίου,
οι δύο Σύνδεσμοι θα έχουν τακτική επαφή
και συχνή ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών στον τομέα των επενδυτικών
ταμείων, με απώτερο σκοπό τα θετικά
οφέλη στην εγχώρια χρηματοοικονομική
κοινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης θα
δοθεί στην ανάπτυξη και παρακολούθηση
της εξέλιξης του τομέα των επενδυτικών
ταμείων στην Κύπρο. Η συνεργασία των
δύο Συνδέσμων επεκτείνεται επίσης και σε
θέματα συνεδρίων και εκθέσεων, καθώς
και στη δημιουργία κοινών επιτροπών
για τη μελέτη διαμόρφωσης του εγχώριου
και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου
που διέπει τα Επενδυτικά Ταμεία. Επίσης,
η συνεργασία στοχεύει στην προώθηση
βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση

του ηθικού επαγγελματισμού, της ακεραιότητας και ποιότητας στον κλάδο των
Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο. Τέλος,
οι δύο Σύνδεσμοι τροχοδρομούν κοινή
ατζέντα και δράση με στόχο την εδραίωση
των μελών τόσο του CFA Society Cyprus
όσο και του CIFA, ως βασικών μοχλών
ανάπτυξης της εγχώριας χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Η

Κάθε επιχείρηση που θέλει να ξεχωρίζει πρέπει να στηρίζεται στην ανάπτυξη
μιας σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με
τους πελάτες της που επισκέπτονται το eshop της. Ένα επιτυχημένο ηλεκτρονικό
κατάστημα πρέπει να αποτελεί οργανική
προέκταση ενός φυσικού καταστήματος
και η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών
ως προς τις υπηρεσίες παράδοσης και
τις ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλά και η
μέριμνα για την κυβερνοασφάλεια, είναι
οι πλέον σημαντικές παράμετροι. Αξιοποιώντας κάθε εργαλείο που έχουν στη
διάθεσή τους στον κόσμο του e-commerce,
οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρήσουν
μιαν άριστη επικοινωνία με τους πελάτες
τους, να θέσουν τις βάσεις για μια σχέση αλληλεπίδρασης με διάρκεια στον
χρόνο και, φυσικά, να δώσουν κίνητρα

στους πελάτες τους να επιστρέψουν και
να επιλέξουν το δικό τους e-shop για τις
μελλοντικές τους αγορές.
Η εξυπηρέτηση είναι το παν! Όπως
και στο φυσικό κατάστημα έτσι και στο
e-shop αυτό που χρειάζεται ένας πελάτης
είναι το να λάβει την καλύτερη εξυπηρέτηση. Χρησιμοποιήστε online εργαλεία
(chatbots, online support, εξυπηρέτηση
μέσω social media, e-mail επικοινωνία)
τα οποία θα σας επιτρέπουν να απαντάτε
όσο το δυνατόν πιο άμεσα στις απορίες των
πελατών σας και φυσικά να τους εξυπηρετείτε όταν θέλουν να αγοράσουν κάτι ή
να ζητήσουν πληροφορίες για προϊόντα
που έχουν προμηθευτεί από εσάς.
Είναι πραγματικά κρίμα οι διάφορες
επιχειρήσεις να ξοδεύουν χρόνο και χρήμα για διαφήμιση μέσω των διάφορων

καναλιών επικοινωνίας (social media,
φυσικά καταστήματα, μέσω e-mail, word
of mouth, κ.λπ.) και τελικά οι πελάτες που
επισκέπτονται τα e-shops τους να φεύγουν
απογοητευμένοι λόγω μη επαρκούς εξυπηρέτησης! Οι επιχειρήσεις πρέπει να
τοποθετήσουν το λιγότερο ένα άτομο που
θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του
e-shop (ή θα μπορούσαν να αναθέσουν
αυτήν τη λειτουργία σε εξειδικευμένο
εξωτερικό συνεργάτη – outsourcing).
Οι εταιρείες που θα βάλουν το ecommerce στο επίκεντρο των επιχειρηματικών τους στρατηγικών και θα βελτιώσουν
την εξυπηρέτηση προς τους πελάτες τους θα
είναι σίγουρα πιο έτοιμες να υποδεχθούν
τη νέα επιχειρηματική πραγματικότητα
στην μετά COVID-19 εποχή.
*Principal, KPMG Limited

Ανακοινώνεται το πολυαναμενόμενο
rebrand του ClearSkies™

Odyssey με περηφάνια
ανακοινώνει το πολυαναμενόμενο
rebrand
της βραβευμένης σειράς cloudbased προϊόντων και υπηρεσιών ClearSkies™, που αφορά την
Ασφάλεια Πληροφοριών, Διαχείριση Κινδύνων και Συμμόρφωση
με Κανονιστικά Πλαίσια, γρήγορα
και αποτελεσματικά.
Η μεταμόρφωση στην προϊοντική
ταυτότητα του ClearSkies™, η εξέλιξη
της υφιστάμενης σειράς αλλά και η
δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, υποδηλώνει
τη δέσμευση της Odyssey να ανταποκρίνεται συνεχώς στις ραγδαίες
τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες
των πελατών της.
Ο επαναπροσδιορισμός του
ClearSkies™ έρχεται σε μια εποχή
σημαντικών αλλαγών στον τεχνολογικό τομέα που εγκυμονούν νέες
προκλήσεις στην αποτελεσματική

αντιμετώπιση και διαχείριση των
ψηφιακών κινδύνων.
Μέρος της εξέλιξης του
ClearSkies™ είναι η προϊοντική
του ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένου νέου λογότυπου, ιστότοπου
και παρουσίας στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης.
«Η εξέλιξη του ClearSkies ™
αντικατοπτρίζει τις αξίες μας για
καινοτομία, πάθος για τελειότητα και
άριστη εξυπηρέτηση πελατών. Είναι
αποτέλεσμα της δέσμευσής μας να
ικανοποιούμε και να υπερβαίνουμε

τις προσδοκίες των πελατών μας»,
δηλώνει η Ειρήνη Σελιά, ClearSkies™
International Business Development
Manager.
Επισκεφθείτε τον νέο ιστότοπο του
ClearSkies™ εδώ: www.clearskiessa.
com.
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Λιβύη: Νέα κυβέρνηση με σφραγίδα
Τουρκίας και παρασκηνιακή εμπλοκή Χαφτάρ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΑΦΟΥ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗ
ΧΩΡΑ ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΤΗ ΡΗΞΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ
ΦΑΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

Μ

ετά από έντονες
διαβουλεύσεις
και παρασκηνιακές διεργασίες
στο «ανατολίτικο
παζάρι», που
στήθηκε από
τον ΟΗΕ, μια νέα μεταβατική Κυβέρνηση
αναλαμβάνει να οδηγήσει την πολύπαθη Λιβύη προς τις κάλπες. Ο Αμπντούλ
Χαμίντ Ντμπεϊμπά, ο οποίος θεωρείτο
το αουτσάιντερ της διαδικασίας, εκτόπισε
με πέντε ψήφους διαφορά τον εκλεκτό
των περισσότερων ξένων δυνάμεων,
Ακίλα Σάλεχ. Το βασικό ερώτημα της
επόμενης μέρας είναι κατά πόσον η νέα
αυτή κυβέρνηση θα μπορέσει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ανατολικής και
δυτικής Λιβύης. Η ίδια η σύνθεση της
μεταβατικής αυτής κυβέρνησης αφήνει
λίγα περιθώρια συνένωσης της χώρας,
αφού ο «εκπρόσωπος» της ανατολικής
πλευράς, Μοχάμαντ Γιουνές Μένφι, μπορεί
να είναι γεννημένος στην ανατολή, αλλά
θεωρείται πολιτικά προσκείμενος στην
κυβέρνηση της Τρίπολης και δεν έχει
ισχυρούς δεσμούς με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ ή με άλλα ηγετικά στελέχη
της ανατολικής Λιβύης.
Μέσα σε αυτό το κατακερματισμένο
πολιτικό σκηνικό, τόσο οι διεθνείς όσο
και οι εγχώριοι παίκτες καλούνται να
συγκεράσουν τα συμφέροντά τους με τη
νέα πραγματικότητα. Κομβική φιγούρα
με βάση τα νέα δεδομένα αναδεικνύεται ο
παραγκωνισμένος από τους πρώην συμμάχους του, αρχηγός του Εθνικού Στρατού
της Λιβύης (LNA), Χαλίφα Χαφτάρ. Από
την εξίσωση αυτή φυσικά δεν λείπει η
Τουρκία, η οποία μέχρι στιγμής φαίνεται
να βγαίνει η κερδισμένη της υπόθεσης.

Νέα κυβέρνηση με
τουρκική σφραγίδα

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος που
αναδείχθηκαν από τους συμμετέχοντες
του ενδολυβικού διαλόγου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ είναι φιγούρες γνωστές για
την αφοσίωσή τους στην Τουρκία. Ο νέος
μεταβατικός πρωθυπουργός, Αμπντούλ
Χαμίντ Ντμπεϊμπά, πρόσωπο κοντά στην
Τουρκία, επί καθεστώτος Μουαμάρ Καντάφι κατείχε καίρια θέση, καθώς προήδρευε στη Λιβυκή Εταιρεία Επενδύσεων
και Ανάπτυξης (LiDCO).
Ο μεταβατικός πρόεδρος, Μοχάμαντ
Γιουνές Μένφι, είναι καλά γνωστός στην
Ελλάδα, αφού διετέλεσε επί χρόνια πρεσβευτής της Λιβύης στη χώρα, αλλά τον
Δεκέμβριο του 2019 είχε απελαθεί λίγο
μετά τη σύναψη του παρανόμου τουρκολιβυκού μνημονίου.
Η φόρμουλα που επιτεύχθηκε έτυχε

θερμής υποδοχής από μεγάλη μερίδα
των Λιβύων, οι οποίοι θεωρούν ότι μειώνει την πιθανότητα ξεσπάσματος νέου
γύρου εντάσεων, μιας και ικανοποιεί την
Άγκυρα, τη δεσπόζουσα ξένη δύναμη που
εμπλέκεται ανοιχτά στον λιβυκό εμφύλιο.
Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν έντονες
επικρίσεις για την αποτυχία της μεταβατικής κυβέρνησης να λάβει υπόψη τις
πολιτικές και γεωγραφικές ισορροπίες
της χώρας, αφού τόσο ο πρόεδρος όσο
και ο πρωθυπουργός δεν έκρυψαν ποτέ
τις διαφορές που έχουν με τη διοίκηση
της ανατολικής Λιβύης.
Εντούτοις, μια λεπτομέρεια δίνει φως σε
μια σημαντική πτυχή της διαδικασίας για την
εκλογή της μεταβατικής κυβέρνησης. Της
ψηφοφορίας είχε προηγηθεί η συνάντηση
Ντμπεϊμπά- Χαφτάρ, γεγονός που ενισχύει
την άποψη ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ
των δύο μερών. Έτσι κι αλλιώς η αποτυχία
της λίστας του Σάλεχ φαίνεται να πηγάζει
από την έλλειψη της ρωσικής υποστήριξης, η οποία, παρά τις μετακινήσεις των
τελευταίων μηνών, παραμένει στο παρόν
στάδιο κοντά στον Χαφτάρ.
Σύμφωνα με αναλυτές, η Μόσχα δεν
στήριξε τη λίστα του Σάλεχ λόγω της
παρουσίας του Φάτι Μπασάγα. Περί τα
τέλη του έτους, η αναβολή της επίσκεψης
του Μπασάγα στη Ρωσία πυροδότησε τις
φήμες για ενδεχόμενη ρήξη με το Κρεμλίνο, η οποία φαίνεται ότι ήταν η αιτία της
νέας μετατόπισης της κυβέρνησης του
Πούτιν προς το πρόσωπο του Χαφτάρ

και κατ’ επέκτασιν η στήριξη της λίστας
που υποστήριξε ο ισχυρός άνδρας της
ανατολικής Λιβύης.

Οι μεγάλοι χαμένοι

Η Αίγυπτος ποτέ δεν έκρυψε τη στήριξή
της προς τον Σάλεχ και η ήττα του κατά
την ψηφοφορία φαίνεται ότι ανέτρεψε τα
σχέδια του Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι να
δημιουργήσει ένα δίδυμο καθεστώς στη
Λιβύη, για να σπάσει την αλυσίδα της
Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Ενώ η
επίσημη αντίδραση του Καΐρου μιλούσε
για βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση,
η πραγματική άποψη της κυβέρνησης
προβλήθηκε μέσα από τα αιγυπτιακά
ΜΜΕ, τα οποία έκαναν λόγο για συνωμοσία κατά του λαού της Λιβύης.
Σε κάθε περίπτωση τα συγχαρητήρια της
Γαλλίας, των Ηνωμένων Εμιράτων και της
Αιγύπτου προς τη μεταβατική κυβέρνηση
δεν αναμένεται ότι θα είναι οι τελευταίες
τους λέξεις. Ενώ η Αίγυπτος μετά την αποτυχία κατάληψης της Τρίπολης είχε πάρει
αποστάσεις από τον Χαφτάρ, τα ΗΑΕ διά
μέσου τρίτων ακόμα τον υποστηρίζουν. Για
διαφορετικούς λόγους, η Ρωσία, η οποία
διατηρεί ακόμα τους μισθοφόρους της στη
Σύρτη και στην Αλ Τζούφρα, στράφηκε ξανά
προς τον στρατάρχη και τον υποστηρίζει.
Όσον αφορά τα ΗΑΕ, οι αναφορές τα
θέλουν να έχουν έναν πιο σκοτεινό ρόλο
στον εμφύλιο, με υπόγειες κινήσεις μέσω
παραστρατιωτικών ομάδων που πολεμούν
στο πλευρό του Χαφτάρ. Σύμφωνα με όσα

αναφέρει το Foreign Policy, το Άμπου
Ντάμπι έχει άμεσες σχέσεις με ένοπλες
ομάδες από το Σουδάν, παραβλέποντας
τον Χαφτάρ, κίνηση που ερμηνεύεται ως
μια προσπάθεια των ΗΑΕ να διατηρήσουν
την παρουσία τους στη χώρα ακόμα στην
περίπτωση του πλήρους παραγκωνισμού
του στρατάρχη στο μέλλον.

Ο παράγοντας Χαφτάρ

Πάντως υπάρχει η εκτίμηση ότι η επιβίωση της μεταβατικής Κυβέρνησης θα
εξαρτηθεί άμεσα από τις σχέσεις που θα
διαμορφώσει με τον Χαφτάρ. Σύμφωνα
με ειδικούς, η ήττα του Σάλεχ, ο οποίος
ουσιαστικά εκπροσωπούσε την ανατολική
Λιβύη, έδωσε ελπίδες στον στρατάρχη για
μια πιο ενεργό εμπλοκή στις εξελίξεις.
Οι φιλοδοξίες του Χαφτάρ να πάρει τον
έλεγχο της χώρας τερματίστηκαν βίαια τον
Μάιο του 2020, μετά την αποτυχημένη
εκστρατεία κατάληψης της Τρίπολης και
την υποχώρηση των στρατευμάτων του
προς τα ανατολικά της χώρας. Στο διάστημα
που ακολούθησε, Αίγυπτος και Ρωσία
έστρεψαν την προσοχή τους προς τον
πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Ακίλα Σάλεχ,
«αναγνωρίζοντάς» τον ως τον εκπρόσωπο που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει
πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντά τους
στη Λιβύη. Ταφόπλακα της προσπάθειας
του Χαφτάρ για διατήρηση του ελέγχου
στα ανατολικά της χώρας αποτέλεσε η
αποτυχημένη εξαγγελία ανάληψης της
πολιτικής εξουσίας με τον παραγκωνι-

σμό του προέδρου του Κοινοβουλίου.
Ωστόσο, η ρήξη με τον Σάλεχ επιβεβαιώθηκε κατά τη ψηφοφορία για την
ανάδειξη της μεταβατικής Κυβέρνησης,
όταν οι πέντε εκπρόσωποι του Χαφτάρ
στήριξαν τον Ντμπεϊμπά. Η κίνηση αυτή
είχε συγκεκριμένο σκοπό. Μια αδύναμη
κυβέρνηση με έναν πρόεδρο γνωστό για
την υπογραφή οπορτουνιστικών συμφωνιών ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη
εμπλοκή μέσω της στήριξης που θα δώσει
με τους δικούς του όρους.
Το «φλερτ» της μεταβατικής κυβέρνησης με τον Χαφτάρ επισημοποιήθηκε την
Πέμπτη, τελικά, όταν ο ισχυρός άνδρας
της ανατολικής Λιβύης δεσμεύθηκε να
στηρίξει με τις δυνάμεις του την ειρηνευτική
διαδικασία στη χώρα, κατά τη διάρκεια
συνάντησης που είχε με τον νέο πρόεδρο
του Προεδρικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με ειδικούς, η προτεραιότητα
του Χαφτάρ είναι προς το παρόν να διατηρήσει τη θέση του στο LNA, συνάπτοντας
ταυτόχρονα συμμαχίες με πρόσωπα της
νέας κυβέρνησης, ειδικά στις θέσεις των
Υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών.

Η διασφάλιση της παρουσίας
της Τουρκίας

Οι διεθνείς παίκτες που υποστηρίζουν
διαφορετικές πλευρές στη Λιβύη θέλουν
με κάθε τρόπο να διασφαλίσουν ότι η νέα
κυβέρνηση δεν θα ανατρέψει όσα «πέτυχαν» με το προηγούμενο καθεστώς.
Ειδικότερα, εκτιμάται ότι η μεταβατι-

κή κυβέρνηση δεν θα είναι σε θέση να
αγγίξει το θέμα των ξένων δυνάμεων
και την παρουσία των μισθοφόρων στη
χώρα. Ήδη η Άγκυρα διά στόματος του
συμβούλου του Ερντογάν, Γιασίν Ακτάι,
ισχυρίζεται ότι η νέα λιβυκή κυβέρνηση
«υποστηρίζει τον ρόλο της Τουρκίας στη
Λιβύη και δεν αντιτάσσεται στη στρατιωτική
της παρουσία». Επίσης, πρόσθεσε ότι η
μεταβατική κυβέρνηση δεν πρόκειται να
θίξει καμιαν από τις διεθνείς συμφωνίες
της περιόδου Σάρατζ, επιβεβαιώνοντας ότι
η Άγκυρα εξασφάλισε την επιβίωση του
παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.
Από πλευράς του ο Ερντογάν εμφανίστηκε πιο «διαλλακτικός», αναφέροντας
ότι θα συζητήσει την αποχώρηση στρατιωτικών του δυνάμεων από την Λιβύη μόνο
εάν οι άλλες ξένες στρατιωτικές δυνάμεις
αποχωρήσουν πρώτα.
Ειδικοί προεξοφλούν την αποτυχία
της μεταβατικής κυβέρνησης, αφού η
συνέχιση της παρουσίας της Τουρκίας
στη χώρα βαθαίνει τη ρήξη μεταξύ των
αντίπαλων φατριών στη Λιβύη. Λίγες ημέρες μετά τη ανάδειξη των νέων προσώπων της κυβέρνησης, άνοιξε η συζήτηση
από εκπροσώπους των δυνάμεων του
Χαφτάρ για την εμπλοκή της Άγκυρας
στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας, κατηγορώντας την ότι συνεχίζει να στέλνει
μισθοφόρους και επαναλαμβάνοντας την
ανάγκη η διεθνής κοινότητα να στηρίξει
την προσπάθεια της αποχώρησής τους
από τη Λιβύη.

Της Κυριακής
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Α

υτήν την εβδομάδα
η Ολομέλεια του
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ
Κοινοβουλίου συζήτησε
μία σειρά από πολύ
σημαντικά
θέματα
που αφορούν τόσο την
Κύπρο όσο και το σύνολο της ευρωπαϊκής
οικογένειας. Οφείλουμε να αναφέρουμε το
ευρύ και πολύπλευρο φάσμα των θεμάτων
που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν, που
αντικατοπτρίζει την πλούσια δράση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την
ουσιαστική αναγνώριση και αντιμετώπιση
των αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών.

«Πράσινο φως» στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των 672,5 δις
ευρώ

Εγκρίθηκε από το ΕΚ ο Μηχανισμός
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που
αποσκοπεί να βοηθήσει τις χώρες της
ΕΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο Μηχανισμός είναι ο βασικότερος πυλώνας
του πακέτου ανάκαμψης Next Generation
EU, ύψους 750 δις ευρώ.
Το ποσό των 672,5 δις ευρώ σε
επιχορηγήσεις και δάνεια θα διατεθεί
για τη χρηματοδότηση εθνικών μέτρων
που στοχεύουν σε μιαν ανταγωνιστική
οικονομία, στην έξυπνη και βιώσιμη
ανάπτυξη, και αφορούν κυρίως τους
τομείς της πράσινης ανάπτυξης και της
ψηφιακής μετάβασης. Τα εθνικά σχέδια
θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το
37% του προϋπολογισμού τους σε δράσεις
για το κλίμα, και τουλάχιστον το 20% σε
ψηφιακές δράσεις.
Από το Σχέδιο Ανάκαμψης Next
Generation EU, η Κύπρος θα λάβει ως
1.2 δισεκατομμύριο ευρώ σε επιδοτήσεις.

Κρίση COVID-19: έγκριση για
ενίσχυση των οινοπαραγωγών

Το ΕΚ ενέκρινε το σχέδιο που θα
παρατείνει για το 2021 τα έκτακτα
μέτρα στήριξης της αγοράς για τον
αμπελοοινικό τομέα. Η απόφαση για
την παράταση των μέτρων εγκρίθηκε
από την ολομέλεια χωρίς ψηφοφορία,

καθώς δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις.
Τα μέτρα αυτά αρχικά στόχευαν στην
ενίσχυση των οινοποιών της ΕΕ ώστε να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης,
ενώ πλέον έχουν ως πρόσθετο στόχο να
βοηθήσουν τον τομέα να αντιμετωπίσει τις
πλέον πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ στο
πλαίσιο της εμπορικής διαμάχης Airbus
- Boeing.

Κυκλική οικονομία:
αυστηρότεροι κανόνες

κατανάλωσης και ανακύκλωσης στην ΕΕ
Το ΕΚ ενέκρινε συστάσεις πολιτικής για
την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς τον
άνθρακα, βιώσιμης, χωρίς τοξικές ουσίες
και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως
το 2050 το αργότερο. Το ΕΚ καλεί την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέα
νομοθετική πρόταση το 2021, διευρύνοντας
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για
τον οικολογικό σχεδιασμό, ώστε να
συμπεριλάβει προϊόντα που δεν σχετίζονται
άμεσα με τον τομέα της ενέργειας. Πρέπει
να καθοριστούν ειδικά πρότυπα για κάθε
προϊόν, ώστε αυτά που διατίθενται στην
αγορά της ΕΕ να έχουν καλές επιδόσεις, να

είναι ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα,
να μπορούν εύκολα να επισκευαστούν,
να μην είναι τοξικά, να αναβαθμίζονται
και να ανακυκλώνονται, να περιέχουν
ανακυκλωμένο περιεχόμενο και να είναι
αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων και
ενέργειας

Μεταφορές και COVID-19:
Εγκρίνεται η παράταση των
μέτρων παρέκκλισης

Στηρίζοντας τον τομέα των μεταφορών
εν μέσω πανδημίας, οι ευρωβουλευτές
επέκτειναν τους κανόνες για τη χρήση
των αεροπορικών χρονοθυρίδων και
παρέτειναν την ισχύ ορισμένων αδειών.
Το ΕΚ κατάφερε να επικαιροποιήσει
πολύπλοκους αλλά εξαιρετικά στρατηγικά
σημαντικούς κανόνες για τον τομέα των
αερομεταφορών, ο οποίος ήταν ένας από
τους πλέον πληγέντες από την πανδημία.
Οι αεροπορικές εταιρείες θα χρειάζεται
να χρησιμοποιούν μόνο το 50% των
προγραμματισμένων χρονοθυρίδων
απογείωσης και προσγείωσης για τη
θερινή περίοδο του 2021 (αντί του 80%
που απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες)

προκειμένου να τις διατηρήσουν στην
επόμενη περίοδο.

Ο κατώτατος μισθός, λύση
για την ανισότητα και την
εργασιακή φτώχια

Κατώτατο μισθό, ίσους όρους για
τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και
ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής για να αντιμετωπιστεί η ανισότητα
και φτώχια στην εργασία ζητά το ΕΚ. Οι
ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την πρόταση
της Επιτροπής για μια οδηγία της ΕΕ
σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς,
χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα για
να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να
κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία
τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία.
Δεδομένου ότι οι γυναίκες διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχιας και
κοινωνικού αποκλεισμού από τους άνδρες,
η αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος
μεταξύ των φύλων και η διασφάλιση της
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και
ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας
αποτελούν σημαντικά βήματα προς την
κατεύθυνση αυτή.

Εμβόλια COVID-19: Οι ευρωβουλευτές ζητούν ευρωπαϊκή
και παγκόσμια αλληλεγγύη

Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια με την
πορτογαλική Προεδρία και την πρόεδρο
της Επιτροπής Ursula von der Leyen, οι
ευρωβουλευτές σχολίασαν την πορεία της
στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ για τη νόσο
COVID-19. Πολλά μέλη τόνισαν ότι η ΕΕ
έχει λάβει τις σωστές βασικές αποφάσεις,
ιδίως όσον αφορά τη συλλογική ευρωπαϊκή
προσέγγιση στον εμβολιασμό και την
προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών
της, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια
και εφαρμόζοντας τους κανόνες της ΕΕ περί
νομικής ευθύνης των φαρμακοβιομηχανιών.
Τα μέλη του ΕΚ αναγνώρισαν ότι η ΕΕ
υποτίμησε τις προκλήσεις της μαζικής
παραγωγής εμβολίων και ότι πρέπει
πλέον να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα
για την επιτάχυνση της παραγωγής ως
ζητήματος ύψιστης προτεραιότητας. Πολλοί
ευρωβουλευτές προέτρεψαν την Επιτροπή
να αναλάβει δράση για την τήρηση των όρων
των υφιστάμενων συμβάσεων και ταυτόχρονα
να στηρίξει τα κράτη μέλη στις στρατηγικές
τους για την ανάπτυξη εμβολίων.

Η προστασία της δημοκρατίας χρειάζεται κανόνες για τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να θεσπιστούν κανόνες δημοκρατικού ελέγχου των
τεχνολογικών κολοσσών για τη διασφάλιση
της ελευθερίας της έκφρασης. Οι ευρωβουλευτές επέκριναν την τεράστια δύναμη
των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης
και τον ανησυχητικό αντίκτυπό τους στην
πολιτική και την ελευθερία του λόγου.
Παραπέμποντας σε διάφορες αποφάσεις που λαμβάνονται από τις πλατφόρμες για τη λογοκρισία περιεχομένου
ή λογαριασμών, η μεγάλη πλειοψηφία
των ευρωβουλευτών τόνισε την έλλειψη
σαφών κανόνων που διέπουν αυτές τις
αποφάσεις και την έλλειψη διαφάνειας
των πρακτικών των κολοσσών της τεχνολογίας. Προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει την κατάσταση
αυτή υπόψη στις νομοθετικές προτάσεις
της για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την
ψηφιακή αγορά, καθώς και στο πλαίσιο
του σχεδίου δράσης για τη δημοκρατία.
* Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Ο μηχανισμός διαφάνειας και αδειοδότησης
για τις εξαγωγές εμβολίων κατά του Covid-19
ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε
εφαρμογή τον μηχανισμό διαφάνειας και αδειοδότησης για τις
εξαγωγές εμβολίων κατά του Covid-19,
μετά και τα ζητήματα που τέθηκαν σε σχέση
με τη διάθεση εμβολίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση από εταιρεία που είχε αδειοδοτηθεί,
αλλά διεφάνη στην πορεία αδυναμία της να
καλύψει τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Τονίζεται εξ υπαρχής ότι το ζήτημα της
προμήθειας και διάθεσης των εμβολίων
ανάγεται στις μέρες μας σε μείζον θέμα,
το οποίο λαμβάνει πλέον γεωπολιτικές
διαστάσεις που αφορούν στην ικανότητα
των κρατών να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες
ποσότητες εμβολίων για αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού, που συνεχίζει
να μαστίζει το παγκόσμιο, αλλά και στις
διεθνείς δεσμεύσεις, για παράδειγμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την
πρωτοβουλία COVAX που στοχεύει στην
ισότιμη κατανομή των εμβολίων κατά του
Covid-19 σε όλα τα κράτη της υφηλίου.
Ο ουσιώδης στόχος και σκοπός της
εφαρμογής του μηχανισμού διαφάνειας

και αδειοδότησης για τα εμβόλια κατά του
Covid-19 είναι η έγκαιρη πρόσβαση σε
εμβόλια για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προ της αδειοδότησης
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων
συγκεκριμένων εμβολίων προέβη εγκαίρως
σε υπογραφές συμβολαίων προμήθειας
που να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος
των Ευρωπαίων πολιτών. Η εφαρμογή
του μηχανισμού στοχεύει επίσης στην
αντιμετώπιση της έλλειψης διαφάνειας
των εξαγωγών εμβολίων που διεφάνη το
αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Τονίζεται ότι η εφαρμογή του μηχανισμού διαφάνειας και αδειοδότησης είναι
προσωρινή και αφορά μόνο τα εμβόλια

κατά του Covid-19 και ειδικότερα την παραγωγή εμβολίων κατά του κορωνοϊού
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εξαγωγές
τους, ενώ περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον
εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και Επίτροπο Εμπορίου, ευρύ
φάσμα εξαιρέσεων για την πλήρη τήρηση
των δεσμεύσεων της Ένωσης όσον αφορά την
ανθρωπιστική βοήθεια και την προστασία
των παραδόσεων εμβολίων στις γειτονικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες και στις
χώρες που έχουν ανάγκη, με την Κύπρια
Επίτροπο Υγείας να τονίζει τη σημασία της
διαφάνειας σχετικά με το πού πηγαίνουν
τα εμβόλια που η Ένωση έχει εξασφαλίσει.
Η εφαρμογή του παρόντος μηχανισμού

κρίθηκε αναγκαία, ούτως ώστε να διασφαλιστούν οι τεράστιες επενδύσεις στις
οποίες έχει προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
σε σχέση με την προ-αγορά εμβολίων
για διάθεσή τους στα κράτη – μέλη της,
ιδίως σε ένα πλαίσιο δυνητικών ελλείψεων
βασικών εμβολίων κατά του Covid-19,
όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα
με το υπό αναφορά σύστημα, οι εταιρείες
ανάπτυξης και παραγωγής των εμβολίων
οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες
Αρχές των κρατών – μελών σχετικά με
την πρόθεση εξαγωγής εμβολίων, ενώ
προβλέπονται ταυτόχρονα άδειες εξαγωγής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως

το τέλος Μαρτίου 2021.
Η συγκεκριμένη δράση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απορρέει από τη στρατηγική της
για τα εμβόλια, η οποία παρουσιάστηκε
στις 17 Ιουνίου 2020 και οριοθετούσε
τους στόχους της επιτάχυνσης της ανάπτυξης, της παρασκευής και της διανομής
αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων
κατά του Covid-19, με την Επιτροπή να
χρηματοδοτεί τις εταιρείες ανάπτυξης και
παραγωγής με μέρος του αρχικού κόστους.
Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law –
International Law and Human Rights (Kent),
Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
*

14.02.2021
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Του Ασιάτη Ερντογάν η «ύβρις εξανθούσα»,
«πάγκλαυτον» ετοιμάζει θερισμό...
Η λογική των αποτελεσμάτων
και η βία των «πραγματικοτήτων»

ΤΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
titos_christodoulou@hotmail.com

ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΆ ΕΠΙΘΕΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΕΦΑΡΜΌΖΕΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΆ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ
ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΆΛΩΝ
ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΊ ΑΔΎΝΑΜΟΥΣ,
ΦΡΟΝΤΊΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΚΑΛΆ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΗ ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΠΊΕΣΗ
ΝΑ ΚΕΡΔΊΣΕΙ ΤΟ ΈΔΑΦΟΣ,
ΘΈΤΟΝΤΑΣ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΌΠΩΣ
ΜΕΙΟΝΌΤΗΤΕΣ ‘Η ΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΚΑΙ ΜΟΥΓΚΡΊΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΆΓΟΝΤΕΣ

«Ύ

βρις γαρ εξανθούσ’ εκάρπωσεν στάχυν άτης,
όθεν πάγκλαυτον
έξαμα θέρος» ...
Γιατί η αλαζονεία
όταν μεστώσει
καρπίζει του χαμού το στάχυ, απ’ όπου
πολύκλαυστους καρπούς τρυγάει.
Με όρους «ύβρεως» και της συνοδού
αναπόφευκτης «άτης» είδε ο Αισχύλος τους
Μηδικούς Πολέμους , ηθικοποιώντας σε
τραγικούς όρους την οικτρά καταβύθιση
της άμετρης επιθετικής κατά της Ελλάδος
φιλοδοξίας του Δαρείου και του Ξέρξη,
στην εθελότυφλη συνέχεια. Του «Μεγάλου Βασιλέως», που έφτασε την ίδια την
θάλασσα να μαστιγώνει, πριν τελικά τα
κύματα του Σαρωνικού στην Σαλαμίνα
καταπιούν το δορυφόρο της Ασίας άνθος.
Και μεταφέρει στην Άτοσσα ο αγγελιοφόρος τα απίστευτα νέα πως ξύλα πάνω σε
ξύλα και «δόρυ δουρί», της θάλασσας το
«ρόχθιον» κύμα σβήσει του γιου της την
άμετρη φιλοδοξία.
Ακούς Ερντογάν; Κι από την εποχή του
Ηροδότου και του τραγικού Αισχύλου το
μάθημα τοις Έλλησι παρεδόθη, ότι το ασιατικόν μόνο την «κωπήρη χείρα» της Σαλαμίνος και την δορυφόρο των Πλαταιών
καταλαβαίνει... Μαθήματα για την κατά
θάλασσα ανακοπή της επεκτατικής και των
Οθωμανών Ασιατών βουλιμίας που δίνει
η ιστορία και στην νεώτερη ευρωπαϊκή
εποχή κι ιστορία, και μάλιστα στα ελληνικά
νερά, από την ναυμαχία του Λεπάντο, της
Ναυπάκτου, το 1648, έως τον εύδρομο
Αβέρωφ να αποσπάται από τον υπόλοιπο
ελληνικό στόλο για να καταδιώξει ο τσαμπουκάς του ναυάρχου Κουντουριώτη
σύστολο τον ασύστολο τουρκικό στόλο, στην
ναυμαχία της Λήμνου, το 1913, κλείνοντάς
τον έμφοβο στα Στενά για το υπόλοιπο

των βαλκανικών απελευθερωτικών πολέμων, κι έξω από το Αιγαίο, ελληνικό
καθ’ ολοκληρίαν από τότε. Και για πάντα,
Μπαρμπαρόσα Ερντογάν.
Μια ανοιχτά επιθετική πολιτική εφαρμόζεται συστηματικά από την Τουρκία
εναντίον των αντιπάλων που θεωρεί αδύναμους, φροντίζοντας με καλά σχεδιασμένη
μακροπρόθεσμη διπλωματική πίεση να
κερδίσει το έδαφος, θέτοντας ζητήματα
όπως μειονότητες ή συνοριακές διαφορές και μουγκρίζοντας στους ενάγοντες.
Θα περιγράφαμε ήδη, σε κείμενα σε αυτή
την φιλόξενη εφημερίδα αυτήν την πολιτική
επέκτασης της Τουρκίας ως «στρατηγική
του θερμού αερίου».
Μια επίμονη διαστολική πίεση έως
ότου συναντηθεί ένα συμπαγές τοίχωμα,
μια σκληρή αντίσταση. Ενάντια στους ήπιους και φιλειρηνικούς γείτονές της, όπως η
Ελλάδα, η Τουρκία επιδιώκει μια επιθετική
τακτική, αλλά χωρίς να αναλάβει σημαντικούς
κινδύνους, εκτός εάν είναι σίγουρη για την
επιτυχή έκβαση των ενεργειών της, καθώς
είχε προετοιμάσει τα πράγματα στην Κύπρο το
1974 ή με την Συρία σε αποσύνθεση τώρα. Η
Τουρκία συμπεριφέρεται επιθετικά απέναντι
στην Ελλάδα (Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος), την
Αρμενία και το Ιράκ, όπου φαίνεται να κοιτάζει τους πετρελαϊκούς πόρους στο Κιρκούκ,
ίσως δημιουργώντας εκεί ένα προτεκτοράτο,
α λα φασόν, με τον τρόπο του ψευδεπίγραφου
τουρκοκυπριακού κράτους - ένα «κράτος
- prison post», προκεχωρημένο φυλάκιο,
κατώφλι για τα παραπέρα, στις ασίγαστες
επεκτατικές της βουλιμίες. Θαλασσινές και

πετρελαιοβόρες τώρα.

Πετρελαιοβόρον - αλλά
όχι μόνον - το θηρίον
το αιμοβόρον

Δεν αγνοούν, και δεν διστάζουν και δεν
ολιγωρούν να κατονομάσουν τα πιο επιφανή
των ευρωπαϊκών μίντια, όπως ο Σπίγκελ ή η
Guardian, κι οι Times ακόμα, τα «μήδεα», τον
μεζέ που γαργαλά τις ορέξεις του Ερντογάν
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Πιεσμένος στο εσωτερικό από τους υπόκωφους τριγμούς τόσο της καταρρέουσας,
μετά την αστήρικτη αριθμοθηρική επέκτασή
της, τουρκικής οικονομίας, όπως και τις όλο
και πιο βοερές διαμαρτυρίες, κυρίως των
ακαδημαϊκών και διανοουμένων κατά της
απολυταρχικής του εσωτερικής πολιτικής,
ο Σουλτάνος απαντά ανακινώντας παλαιοοθωμανικές δόξες, επενδυόμενος τα καφτάνια
ενός Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.
Αλλά πρόκειται για γαβγίζουσες ηγεμονικές βλέψεις, που στην έκταση των ΝεοΟθωμανικών της φιλοδοξιών κυοφορούν
κι επαπειλούν σαρωτικές συνέπειες για την
ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο ως σύνολο.
Διαβάζουμε, λοιπόν, σε όλο και περισσότερα
ευρωπαϊκά έντυπα ότι «η αποκατάσταση
του Ισλάμ στην Τουρκία, συμβαδίζοντας
με την ‘εξασφάλιση φυσικών πόρων’ και
την ενίσχυση της τουρκικής εξουσίας στο
εξωτερικό, αλλά και με την καταστολή
στο εσωτερικό» εγείρουν ανησυχίες για
τους δημοκράτες στην Τουρκία, στη Μέση
Ανατολή και σε όλο τον κόσμο, που πρέπει
να ανησυχούν».

«Παρα-λειρί»
το κοκόρι Ερντογάν

«Εξασφάλιση φυσικών πόρων»; Λογοκριτικά τα ευρωπαϊκά μίντια επιχειρούν
να εκλογικεύσουν την επιθετική στάση
του Ερντογάν ως χρησιμοθηρική και
μάλιστα με αντικειμενικό το «επίδικον»
και, μάλιστα, ιδεατά μεριστό, διαμοιράσιμο. Ήδη, ωστόσο, η ιστορία έχει διδάξει
τους θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων
ή της διεθνούς πολιτικής ότι οι πιο δυσεπίλυτες κι ασίγαστες συγκρούσεις στον
διεθνή χώρο δεν αφορούν «αντικειμενικά
επίδικα», αλλά είναι σταθερές εκφράσεις
ακόρεστης επιζήτησης περισσότερης – κι
όλο περισσότερης – δύναμης, που σαν
τον μύθο του «αδηφάγου» Ερυσίχθονος,
όλο περισσότερο πεινά όσο τρώγει – μέχρι τελικά να καταφάγει τις ίδιες του τις
σάρκες. Το μη έλλογο, το αχόρταγο ως
το περιγράψαμε, της τουρκικής μάνητας,
άλλωστε, εδήλου σαφώς ο Ερντογάν μιλώντας υπερφίαλα, έξαλλα μάλλον, για «την
τρέλα των Τούρκων». Πράττουν τα έθνη,
ενεργούν οι ανεξέλεγκτοι δικτάτορές τους
«ως αυτοί που είναι», αντιλαμβάνονται την
διεθνή σκηνή με ντυρκχαμιανούς όρους
ως γέννα πύρινης ανομίας, «anomie», για
να προσγράψουν ως λογική των πραγμάτων την δική τους παραληρούσα ανομία.
«Θα μάθετε καλά την τρέλα των Τούρκων» προκάλεσε, λοιπόν, τον Μητσοτάκη,
και όχι μόνον, την Ευρώπη και τον κόσμο
όλο, σε ένα νέο αφιονισμένο παραλήρημα
ο «κόκορας» Ερντογάν, καλώντας ειδικότερα τον Έλληνα πρωθυπουργό να κάνει

αυτό που όλο και λιγότερο κάνει ο ίδιος,
«να μην προκαλεί» και να μάθει «τα όριά
του». Ταυτόχρονα, ο Ερντογάν συνέχισε να
κόβει μόνος του το κοστούμι του, γράφοντας
στα υποκάτω των υποδημάτων του όλα τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ και την μέχρι τώρα
πορεία των συνομιλιών, απαιτώντας «λύση»
δύο κρατών στην Κύπρο, απορρίπτοντας το
ομοσπονδιακό μοντέλο κι επαναλαμβάνοντας ότι η μόνη βιώσιμη επιλογή είναι
ένα μοντέλο δυο κρατών, όπως μεταδίδει
το Anadolu.
Την ίδια ώρα, απευθυνόμενος σε
βουλευτές του κόμματός του, του AKP,
ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν μπορεί να
συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. «Αν δεν ξέρεις τα όριά σου είναι σαν να
κλοτσάς το τραπέζι [των διαπραγματεύσεων]»,
ανέφερε. Συνεχίζοντας τις εμπρηστικές
δηλώσεις, ο Σουλτάνος ανέφερε: «Είναι
ξεκάθαρα αυτά που έχετε κάνει στα νησιά.
Σε τι βασίζεστε; Πάλι πιστεύετε πως θα σας
έρθει βοήθεια από κάπου; Κάνετε λάθος αν
έχετε τέτοια εντύπωση. Όποια βοήθεια και
αν έρθει να ξέρετε, η Τουρκία είναι όρθια
και στη θέση της και ξέρει και το πού και
το τι μπορεί να κάνει».
Ανέφερε ακόμα ότι η Ελλάδα αγνοεί την τουρκική κοινότητα στο νησί και
έχει καταδικάσει τις διαπραγματεύσεις σε
αποτυχία για 50 χρόνια. «Δεν έχει νόημα
να μιλά κανείς για τις παλιές φόρμουλες. Το θέμα της Κύπρου θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με μια νέα προσέγγιση
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα,
σύμφωνα με το πνεύμα της νέας εποχής».

Η λογική των αποτελεσμάτων, αντιδρώντας στην βία της λογικής με την λογική της
βίας. Δεν είναι απλώς ένα επιχείρημα, και
δη εσωτερικής κατανάλωσης, η επιμονή
των Τούρκων στην «πραγματικότητα επί
του εδάφους», την αδήριτη «λογική των
αποτελεσμάτων», ή «το πνεύμα της νέας
εποχής». Σε κάθε μια από αυτές τις νεολογίζουσες φόρμουλές του, προβάλλοντας
την δύναμη της αμετακίνητης πραγματικότητας που έχουν δημιουργήσει τα
τουρκικά όπλα, ή απειλούν να επιβάλουν,
ζωγραφίζοντας στον χάρτη ως «πραγματικότητες» τις προβολές του βιασμού όποιας
πραγματικότητας στον χάρτη δεν εκφράζει
ή συμβαδίζει με την τουρκική αδηφαγία, ή
την δύναμη βίαιης επιβολής των ορέξεών
της. Το αέριο θα συνεχίσει να φουσκώνει,
το πολιτικό θερμόμετρο θα παραμένει στο
υψηλό, το πρόβλημα τελικά του «αενάως
ζητείν» θα μετακινηθεί στο «μη δίδειν»
του στόχου, του θύματος, όταν μάλιστα οι
ισχυροί επιδιαιτητές θα παρέμβουν να
«καθησυχάσουν» τα πράγματα κόβοντας το
καρπούζι όπως απείλησε να διαμοιράσει
το βρέφος ο Σολομών.
Δημιουργούν χάος και καταστροφή, και
το ονομάζουν «ειρήνη». Το σχέδιό μου, το
παραδέχομαι, είναι «divisive», μου είχε
παραδεχθεί σε διάλογό μας στο Λονδίνο
ο πολύς Χάνεϊ, την εποχή του περιβόητου
σχεδίου του, ανωνύμως τώρα ή αλλωνύμως, ακόμη εκεί, στο τραπέζι. Είναι
ποτέ τίποτε άλλο τα διεθνή ειρηνευτικά
σχέδια, από εφαρμογή, με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, από εφαρμογή του άνωθεν
«divide et impera», διαίρει και βασίλευε;
Mας το βοά, «φωνήν ουκ αφιέν», το στίγμα,
η στάμπα του κλεμμένου γελαδιού, του
κλέφτη κι άρπαγα η στάμπα, στον δορυάλωτο Πενταδάκτυλο απέναντι.

«Θα μάθετε καλά την
τρέλα των Τούρκων»
προκάλεσε, λοιπόν,
τον Μητσοτάκη, και
όχι μόνον, την Ευρώπη
και τον κόσμο όλο, σε
ένα νέο αφιονισμένο
παραλήρημα ο
«κόκορας» Ερντογάν,
καλώντας ειδικότερα
τον Έλληνα
Πρωθυπουργό να
κάνει αυτό που όλο και
λιγότερο κάνει ο ίδιος,
«να μην προκαλεί» και
να μάθει «τα όριά του»

Συζητήσεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού διεθνώς
ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ*
c.a.theodoulou@cytanet.
com.cy

Σ

τον τόπο μας είμαστε τώρα περισσότερο απασχολημένοι σχετικά με
την πανδημία, στο πώς θα κατορθώσουμε να ελαττώσομε τα κρούσματα,
τους θανάτους κα τα άλλα επακόλουθα
του κορωνοϊού. Ο κόσμος είναι προβληματισμένος με τα αυστηρά μέτρα σχετικά
με την πανδημία και κυρίως το μέτρο που

εμποδίζει την ελευθερία κινήσεων και
βλέπει προς το εμβόλιο ως την σανίδα
σωτηρίας ή τουλάχιστον την κυριότερη
άμυνά μας απέναντι στη θανατηφόρο
επιδημία. Αυτό βέβαια είναι φυσικό.
Και όμως. Σε πλέον ανεπτυγμένες χώρες
υπάρχουν περισσότεροι προβληματισμοί
σχετικά με τον κορωνοϊό. Απ’ ό,τι βλέπουμε
στα ΜΜΕ της Ελβετίας υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με τη μάστιγα αυτή. Μια
ομάδα Ελβετών γιατρών και επαγγελματιών
υγείας, που περιλαμβάνει ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, προβληματίζονται
για το εμβόλιο και ζητούν ένα μορατόριουμ
στον εμβολιασμό εναντίον του Covid-19. To
κυριότερο επιχείρημα είναι ότι τα εμβόλια

δεν έχουν ακόμη δοκιμασθεί αρκετά, ώστε
πολλές ερωτήσεις μένουν αναπάντητες, όπως
η διάρκεια της προστασίας του εμβολίου
ή ακόμη και ο ακριβής βαθμός προστασίας, οι μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες
συνέπειες των εμβολίων, πράγμα το οποίο
είναι πολύ σοβαρό. Πέραν των 700 Ελβετών
επαγγελματιών υγείας, σύμφωνα με τις
πληροφορίες του Τύπου, υπέγραψαν αυτήν
την αίτηση για μορατόριουμ. Εξηγούν ότι
δεν είναι εναντίον του εμβολιασμού, αλλά
ανησυχούν για οιαδήποτε βλαβερά αποτελέσματα των εμβολίων. Υποστηρίζουν
ότι πρέπει να περιμένουμε περισσότερο
ασφαλή εμβόλια, που θα γίνουν σύμφωνα με παραδοσιακούς τρόπους, εντός των

προσεχών μηνών.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η θέση
για μορατόριουμ έχει την πλειοψηφία.
Ενδιαφέροντες, όμως, είναι οι προβληματισμοί μερικών ειδικών για τα εμβόλια.
Εκτός από τα ιατρικά επαγγέλματα
βλέπει κανείς στον Τύπο ενδιαφέρουσες
επιστολές αναγνωστών σχετικά με αυτό
το θέμα. Ένας απόφοιτος του φημισμένου
πολυτεχνείου της Ζυρίχης, μηχανολόγος,
ζητά συμπάθεια από τον Τύπο όχι μόνο
για εκείνους που είναι υπέρ του εμβολίου,
αλλά και για τους πολεμίους του εμβολίου.
Και εισηγείται ότι εφόσον δεν ξέρουμε τις
συνέπειες των εμβολίων βραχυπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε ο εμ-

βολιασμός να προτείνετο σύμφωνα με την
ηλικία και το προσδόκιμο επιβίωσης. Έτσι
προτείνει οι πέραν των 80 οπωσδήποτε
να εμβολιάζονται, οι πέραν των 70 μάλλον
να εμβολιάζονται και για εκείνους που
είναι 60 ετών και κάτω να τους αναφέρεται
απλώς η ύπαρξη των εμβολίων και να
αποφασίζουν οι ίδιοι. Η εφημερίδα βάζει
ως τίτλο στην επιστολή του αναγνώστη:
«Gare à la dictature sanitaire» («Τέλος
στην υγειονομική δικτατορία»).
Είναι πιστεύω ενδιαφέρον να βλέπουμε
τι σκέφτεται ο έξω κόσμος, ή εκτός της
νησιώτικής μας πατρίδας. Δεν σημαίνει
ότι οι μειοψηφίες έχουν δίκιο. Εν τούτοις, μας προκαλούν να σκεφτούμε και

να αποφασίσουμε για τους εαυτούς μας
με τη βοήθεια βέβαια των ειδικών. Αυτοί
που είναι εναντίον του εμβολίου είναι μια
μειοψηφία. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστοί.
Μας δίδουν, όμως, επαναλαμβάνω, ιδέες
που είναι χρήσιμες να ξέρουμε.
Το κυριότερο που πρέπει να προσέξουμε είναι η ελευθερία που επικρατεί
σε ορισμένες κοινωνίες και ο τρόπος που
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας). Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου.
Πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο
Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόεδρος
του Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών Κύπρου
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Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοίνωσαν τη σύναψη συμφώνου συνεργασίας, η οποία έχει
τεθεί σε εφαρμογή με την έναρξη του νέου
έτους. Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του Καθ.
Παντελή Σκλιά, Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Νεάπολις Πάφου κα της Καθ. Μαρίας Μαύρη,
Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τον προγραμματισμό για την υλοποίηση κοινών δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας
μέσω της ανταλλαγής διδασκόντων και ερευνητών καθώς στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών,
ερευνητικών και στη Διά Βίου εκπαίδευση βέλτιστων πρακτικών και συνεργειών. Ειδικότερα, στα συμβατικά και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου στην Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία
του Τμήματος Ψυχολογίας - προγράμματα με πολυετή επιτυχή λειτουργία - θα δύνανται
να εγγράφονται οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου διευρύνοντας σημαντικά τις ερευνητικές, πρακτικές και ακαδημαϊκές επιλογές
τους και προσφέροντάς τους σημαντικό πλεονέκτημα εξειδίκευσης και εφαρμοσμένης
γνώσης αιχμής στο ευρύ πεδίο της Ψυχολογίας και της Ψυχικής Υγείας.

Υπογράφτηκε το συμβόλαιο για τα κατασκευαστικά
σχέδια της ανάπλασης της Πλατείας Ηρώων
Ακόμα ένα μεγαλεπήβολο έργο στη Λεμεσό βρίσκεται πιο
κοντά στην υλοποίησή του, μετά την υπογραφή του συμβολαίου
για την εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων. Πρόκειται
για την ανάπλαση της ιστορικής Πλατείας Ηρώων που, όπως
δηλώνει ο δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, ήταν από
τις πρώτες προτεραιότητες και εξαγγελίες του νυν δημοτικού
συμβουλίου που είχε προκηρύξει και τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Στόχος του Δήμου, πρόσθεσε, με την ανάπλαση της
Πλατείας, που ήταν το κύριο αντικείμενο του διαγωνισμού, είναι η ανάδειξη της σημασίας
της πλατείας μέσα από τα ιστορικά και κoινωνικά δεδομένα, τα αρχιτεκτονικά και μνημειακά
στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή και έπαιξαν σημαντικό ρόλο μέχρι και σήμερα
στην ανάπτυξη της πόλης. Το συμβόλαιο για τα κατασκευαστικά σχέδια υπέγραψαν εκ
μέρους του Δήμου Λεμεσού ο δήμαρχος Νίκος Νικολαΐδης και εκ μέρους των μελετητών
ο Σωκράτης Στρατής, η εταιρεία AA&U και ο Χρήστος Πασαδάκης (στην αρχιτεκτονική
μελέτη των Σωκράτη Στρατή και Χρήστου Πασαδάκη απονεμήθηκε το 2ο βραβείο, καθώς
η Επιτροπή αποφάσισε να μην απονεμηθούν 1ο και 3ο βραβείο, ενώ απονεμήθηκαν
και τρεις έπαινοι). Σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπεγράφη, υπάρχει χρονοδιάγραμμά
7 μηνών για παράδοση της μελέτης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία
προσφορών. Αμέσως μετά την κατακύρωση αρχίζει η κατασκευή του έργου.

Ογδόντα χρόνια ιστορίας για την Jeep®
Το 2021 είναι μια ξεχωριστή χρονιά για την
Jeep®, η οποία φέτος γιορτάζει τα 80ά της γενέθλια.
Εδώ και οκτώ δεκαετίες κατέχει ηγετική θέση στα
οχήματα 4x4, στην ελευθερία μετακίνησης και
στην περιπέτεια. Ο θρύλος της Jeep ξεκινά το 1941
με το διάσημο Willys MB, το πρώτο όχημα 4x4
μαζικής παραγωγής, αναπτύσσεται στην πάροδο
των χρόνων μέσω της συνεχούς παρουσίασης νέων μοντέλων και φτάνει μέχρι το σήμερα, με το όνομα Jeep να αποτελεί συνώνυμο των απόλυτων εκτός δρόμου δυνατοτήτων.
Σήμερα, η Jeep γιορτάζει την είσοδό της στην 8η δεκαετία ζωής της, ανοίγοντας ένα νέο
κεφάλαιο στην ιστορία της με τη διάθεση των πρώτων Plug-in Hybrid μοντέλων, των νέων
Renegade 4xe και Compass 4xe. Τα δύο μοντέλα αποτελούν την πρόταση της μάρκας για
εξηλεκτρισμένα μοντέλα με δυνατότητα κίνησης με αμιγώς ηλεκτρική ενέργεια, μηδενικούς
ρύπους, αλλά και το πλέον πρωτοποριακό σύστημα τετρακίνησης που ενεργοποιείται
όποτε το χρειαστεί ο οδηγός. Πρωταγωνιστής του 2021 θα είναι η ειδική σειρά “80th
Anniversary”, μια συλλεκτική έκδοση που θα είναι διαθέσιμη στα Renagade, Compass,
Wrangler και Gladiator. Η ειδική σειρά βασίζεται στις πλέον δημοφιλείς εκδόσεις των
μοντέλων και προσφέρει στον βασικό εξοπλισμό της, κορυφαία συστήματα άνεσης και
ασφάλειας, αλλά και μοναδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Μετά την παρουσίαση του
Renegade “80th Anniversary” θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες εκδόσεις των υπολοίπων
μοντέλων το 2ο τρίμηνο του έτους. Παρά το γεγονός ότι κάθε μοντέλο της Jeep έχει το
δικό του ξεχωριστό στυλ και χαρακτήρα, η σειρά “80th Anniversary” θα δημιουργεί μια
σύνδεση μεταξύ τους, χάρη σε κοινά στοιχεία, όπως τα καθίσματα με το λογότυπο “80th
Anniversary”, τον εσωτερικό διάκοσμο με τα γυαλιστερά μαύρα στοιχεία, τους ειδικής
σχεδίασης τροχούς ελαφρού κράματος και βέβαια το σήμα “80th Anniversary”, με το
θρυλικό Willys MB. Στην 80χρονη πορεία της, η Jeep αποτελούσε πάντα τον πρωτοπόρο
νέων κατηγοριών και τεχνολογιών και τώρα γράφει μια νέα σελίδα με τα Plug-in Hybrid
Renegade 4xe και Compass 4xe, τα οποία σύντομα θα πλαισιώσει το Wrangler 4xe. Το
νέο μοντέλο που αποκαλύφθηκε στις Η.Π.Α. τον περασμένο Σεπτέμβριο, θα είναι το πλέον
ικανό Wrangler που κατασκευάστηκε ποτέ. Ήδη το πρώτο Wrangler στην ιστορία που θα
μπορεί να κινείται με μηδενικές εκπομπές ρύπων, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη θρυλική
Rubicon Trail στην οροσειρά Sierra Nevada, μιαν από τις πλέον δύσκολες εκτός δρόμου
διαδρομές, την οποία η Jeep εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιεί για την πιστοποίηση των SUV
της. Η Jeep για 80 χρόνια καθορίζει την κατηγορία της, για τον λόγο αυτό η Jeep Cyprus
με την CiC Automasters το γιορτάζουν με μοναδικές προσφορές.

Νέος εκθεσιακός χώρος στη Λεμεσό,
από τον Όμιλο Πηλακούτα

Νέα κανάλια επικοινωνίας για
την εξυπηρέτηση πελατών Primetel

Ένας νέος εκθεσιακός χώρος αυτοκινήτων
δημιουργήθηκε από τον Όμιλο Πηλακούτα
και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό. Σε
ένα σύγχρονο λειτουργικά και αισθητικά
περιβάλλον, φιλοξενούνται τα πιο δημοφιλή μοντέλα Renault, Dacia και Mitsubishi
Motors. Τα στελέχη του Ομίλου είναι έτοιμα
να ενημερώσουν για τις εξελιγμένες τεχνολογίες των αυτοκινήτων, τα αναβαθμισμένα
συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και να βοηθήσουν τον υποψήφιο
αγοραστή σε ό,τι χρειαστεί. Η νέα εκθεσιακή εγκατάσταση του Ομίλου Πηλακούτα,
για Renault, Dacia, Mitsubishi Motors, βρίσκεται στην οδό Θεοφάνους Κρητός 41,
στην περιοχή των Κάτω Πολεμιδιών. Αποτελεί το δεύτερο σημείο εξυπηρέτησης στη
Λεμεσό, καθώς ήδη λειτουργεί στην πόλη showroom με μοντέλα Renault και Dacia
στην οδό Ανδρέα Καριόλου 9-15, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Στην ευρύτερη
περιοχή βρίσκονται τα συνεργεία και τα σημεία υποστήριξης μετά την πώληση (after
sale services). Οι φίλοι των Renault, Dacia και Mitsubishi Motors έχουν πλέον τον νέο
δικό τους χώρο, για να επιλέξουν το αυτοκίνητο που τους ταιριάζει και που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
τους εκπροσώπους του Ομίλου στον παγκύπριο αριθμό 77773344 ή επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του: https://gr.pilakoutasgroup.com.cy/contact-our-location.

Απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις, η Primetel ενισχύει
τους τρόπους επικοινωνίας αξιοποιώντας τις δυνατότητες που
προσφέρει η τεχνολογία με στόχο τη γρήγορη, ασφαλή και
αποτελεσματική εξυπηρέτηση τόσο των ιδιωτών, όσο και των
επιχειρήσεων. Έτσι, εκτός από τη φυσική παρουσία στα καταστήματα που παραμένουν ανοικτά σε όλη τη χώρα, οι πελάτες
έχουν επιπλέον στη διάθεσή τους μια γκάμα επιλογών ώστε
να επικοινωνούν στον χρόνο και με τον τρόπο που επιθυμούν.
Ψηφιακή εξυπηρέτηση: Virtual κατάστημα, κλείνοντας ραντεβού για συνάντηση στο zoom με εκπρόσωπο της Primetel την
ημέρα και ώρα που επιθυμείτε από το σχετικό link στη σελίδα της Primetel. VIP 8585 από
την άνεση του σπιτιού σας, στέλνοντας «κενό» μήνυμα στο 8585 ώστε να επικοινωνήσει
μαζί σας μέλος της ομάδας VIP εξυπηρέτησης Primetel. Messenger, με γραπτό μήνυμα στη
επίσημη σελίδα της Primetel στο Facebook. Με γραπτό μήνυμα Whats App στον αριθμό
95133133. Μέσω Viber από το κινητό ακολουθώντας το link στη σελίδα της Primetel. Επιπλέον, κατεβάζοντας την εφαρμογή MyPrimetel στο κινητό σας, μπορείτε να διαχειρίζεστε
εύκολα και να έχετε τον απόλυτο έλεγχο των συνδέσεών σας. Ανεξάρτητα από το αίτημα, π.χ.
νέο συμβόλαιο, θέματα λογαριασμών, νέες υπηρεσίες, τεχνικά ζητήματα, ερωτήσεις κ.λπ., η
ομάδα της Primetel είναι έτοιμη να προσφέρει καθημερινά τις υπηρεσίες της. Οι άνθρωποι
της Primetel, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας για τους ίδιους και τους πελάτες τους, δίνουν
καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα καταστήματα
που παραμένουν ανοικτά παγκυπρίως ή την τηλεφωνική και ψηφιακή εξυπηρέτηση που
χρειάζονται περισσότερο από ποτέ οι συνδρομητές. Το ίδιο ισχύει και για τους τεχνικούς
που βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο, έτοιμοι να ανταποκριθούν ανά πάσα στιγμή σε θέματα
των πελατών στο σπίτι ή την επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια
επικοινωνίας της Primetel: https://primetel.com.cy/epikoinonia.

Όμιλος Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ:
Νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας
Στην εποχή μας, για κάθε σύγχρονη και υπεύθυνη
επιχείρηση, η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί την ταυτόχρονη απάντηση τόσο στα νέα δεδομένα
της ανταγωνιστικής αγοράς, όσο και στις απαιτήσεις
της κοινωνίας. Συνεπής στα βήματα μιας πορείας που
ξεκίνησε πριν από έντεκα χρόνια, ο Όμιλος X.A. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ παρουσιάζει τον Απολογισμό Βιωσιμότητας
για την περίοδο 2018-2019. Ο Απολογισμός, που είναι
αναρτημένος διαδικτυακά, παρουσιάζει α) τον τρόπο με
τον οποίο προσδιορίστηκαν οι σημαντικότερες επιδράσεις, από τη λειτουργία του Ομίλου,
στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στο σύνολο των συμμετεχόντων του
(stakeholders), β) τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο Όμιλος ώστε να μειώσει τις όποιες
αρνητικές επιπτώσεις αυξάνοντας τις θετικές και γ) την επίτευξη των σχετικών και συγκεκριμένων στόχων. Αξίζει να τονιστεί πως, με την εμπειρία πολλών ετών, η βιώσιμη ανάπτυξη
είναι πλέον δομικό στοιχείο του DNA του Ομίλου X.A. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, αναπόσπαστο
μέρος της λειτουργικής του κουλτούρας και της επιχειρησιακής του δράσης. Σύμφωνα
με τη μελέτη Απολογισμού, οι τέσσερεις κύριοι πυλώνες βιωσιμότητας του Ομίλου είναι:
Εμπιστοσύνη Πελατών και Συνεργατών, Οι Άνθρωποί Μας, Προστασία Περιβάλλοντος,
Ηθική και Υπεύθυνη Επιχείρηση. Για κάθε έναν πυλώνα έχουν σχεδιαστεί ξεκάθαρες
και στοχευμένες ενέργειες. Παράλληλα, η δημιουργία δομών που ενσωματώνονται στο
επιχειρησιακό - λειτουργικό οργανόγραμμα και υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του
Ομίλου, τον καθιστούν πιο ανταγωνιστικό και ανθεκτικό μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

To Public καινοτομεί και διευκολύνει τις συναλλαγές
σας με την υπηρεσία Mobile Payments
Τα Public επέστρεψαν τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου, με τις καλύτερες
προσφορές. Προσφέροντας την πιο
αυθεντική retail εμπειρία τα καταστήματα που συνδέθηκαν με την
τεχνολογία, την ψυχαγωγία και τον
πολιτισμό επανήλθαν ανανεωμένα,
παραμένοντας αφοσιωμένα στον σύγχρονο τρόπο παρουσίασης των προϊόντων τους στα
φυσικά καταστήματά τους σε όλη την Κύπρο. Το άνοιγμα των καταστημάτων έγινε τηρώντας όλες τις επίσημες οδηγίες των αρμοδίων Αρχών για τη διαφύλαξη της υγείας των
επισκεπτών και του προσωπικού. Επίσης λήφθηκε μια σειρά από μέτρα και πρωτοβουλίες ατομικής προφύλαξης και καθαριότητας προκειμένου να κάνετε τις αγορές σας στα
καταστήματα Public ευχάριστα και με ασφάλεια. Επισκεφθείτε τον απόλυτο προορισμό
τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού και γνωρίστε την καινοτομία που εισάγουν για
πρώτη φορά τα Public: τη νέα υπηρεσία Mobile Payments. Στη συνεχή προσπάθειά
τους για αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών τους, τα Public επεκτείνουν στο δίκτυο
καταστημάτων τους τη λύση για ολοκλήρωση της συναλλαγής, με ταυτόχρονη έκδοση
απόδειξης και τιμολογίου, χωρίς να απαιτείται ο πελάτης να περάσει από το ταμείο. Η
πρωτοποριακή αυτή δυνατότητα που εισάγουν τα Public παρέχεται μέσα από την πλατφόρμα Mobile Sales Assistant που χρησιμοποιούν οι πωλητές των καταστημάτων Public
και έχει δημιουργηθεί από την εσωτερική ομάδα της εταιρείας. Με την αναβάθμιση της
πλατφόρμας, ο καταναλωτής μπορεί να ολοκληρώσει τη συναλλαγή στο σημείο που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Η υπηρεσία Mobile
Payments διευκολύνει τις «φορητές συναλλαγές» σε διάφορα σημεία εξυπηρέτησης εντός
των καταστημάτων. H εξυπηρέτηση των επισκεπτών στα καταστήματα Public γίνεται με
μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα, καθώς οι υπάλληλοι της ομάδας Public βρίσκονται δίπλα
στους επισκέπτες, παρέχουν βοήθεια στις αγορές τους και αναλαμβάνουν τις συναλλαγές
από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή τους, με την έκδοση παραστατικού πώλησης επί
τόπου στο σημείο εξυπηρέτησης. Παράλληλα, η υπηρεσία επιτρέπει την έκδοση κάρτας
αλλαγής αλλά και την αποδοχή της Public loyalty card.

Η Epic είναι το Γρηγορότερο Δίκτυο Κινητής στην Κύπρο, για δεύτερη συνεχόμενη φορά
Με την ανάδειξη της Epic ως του
«Γρηγορότερου Δικτύου Κινητής στην
Κύπρο» ξεκίνησε το 2021. Για δεύτερη
συνεχόμενη φορά* η Epic παραλαμβάνει
το βραβείο αυτό από τον διεθνή οργανισμό
μετρήσεων Ookla®, αποδεικνύοντας ότι
εδραιώνεται στην κορυφή των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο. H αφοσίωση
της εταιρείας στο να παρέχει κορυφαία
εμπειρία επικοινωνίας αποδεικνύεται
από τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων
των μετρήσεων. Το δίκτυο της Epic όχι
μόνο συγκέντρωσε ξανά την υψηλότερη
βαθμολογία αλλά κατάφερε να αυξήσει
αυτήν τη διαφορά, καταγράφοντας τις υψηλότερες ταχύτητες σε όλες τις επαρχίες.
Πρόκειται για την τέταρτη διάκριση που
λαμβάνει η Epic σε εφτά μήνες. Σύμφωνα
με τα νέα αποτελέσματα του Speedtest®, η
Ookla ανέδειξε ξανά την Epic ως το «Γρηγορότερο Δίκτυο Κινητής στην Κύπρο»

(«Fastest Mobile Network in Cyprus»)
για την περίοδο από 1η Ιουλίου έως 31
Δεκεμβρίου 2020, καταγράφοντας άνοδο
σε όλες τις κατηγορίες που βαθμολογούνται
για να δοθούν τα βραβεία. Συγκεκριμένα,
η βαθμολογία ταχύτητας (SpeedScore™)
της Epic έφτασε στο 61.86 σε σχέση με το
48.82 που κατέγραψε στο προηγούμενο
βραβείο, ενώ οι μέσες ταχύτητες για λήψη
δεδομένων (download) του δικτύου της
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Epic, στο δεύτερο εξάμηνο του 2020, έφτασαν τα 67.55 Μbps σε σχέση με 53.70
Mbps, που ήταν κατά την προηγούμενη
μέτρηση. Παράλληλα, οι μέσες ταχύτητες
για αποστολή δεδομένων (upload) του
δικτύου της Epic ήταν 16.77 Μbps σε
σχέση με 15.85 Μbps, που ήταν κατά
την προηγούμενη περίοδο μέτρησης. Με
βάση τις νέες μετρήσεις έχει διπλασιαστεί
η διαφορά από τον πάροχο που έλαβε τη
δεύτερη καλύτερη βαθμολογία. Τα Ookla
Speedtest Awards™ απονέμονται στους κορυφαίους παρόχους παγκοσμίως, οι οποίοι
καθορίζονται βάσει μιας βαθμολογίας που
αναλύει τις ταχύτητες λήψης και αποστολής
για κάθε πάροχο, αξιολογώντας έτσι την
απόδοση του δικτύου σε θέμα ταχύτητας.
Τα δεδομένα Speed test Intelligence® εξάγονται από εκατομμύρια μετρήσεις που
πραγματοποιούνται καθημερινά από τους
ίδιους τους καταναλωτές μέσω της εφαρμο-

γής Speedtest® σε πραγματικό χρόνο και
συνθήκες. Όλοι οι πάροχοι στην Κύπρο
εκπροσωπούνται σε δεδομένα Speedtest
Intelligence, με σημαντικούς όγκους μετρήσεων σε εθνικό επίπεδο. Η Epic δίνει
τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να
απολαύσουν απρόσκοπτη επικοινωνία
καθώς και την απαράμιλλη και ταχύτατη
κάλυψη σε εθνικό επίπεδο που προσφέρει το Νο.1 δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το βραβείο Speedtest «Fastest Mobile
Network in Cyprus» της Ookla, καθώς
και τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα
μέτρησης, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα www.
speedtest.net/awards/epic.
*Βάσει αναλύσεων της Ookla® των
Speedtest Intelligence® δεδομένων, Q1Q2 2020 και Q3-Q4 2020. Τα εμπορικά
σήματα της Ookla αναπαράγονται κατόπιν
άδειας.

Πληθώρα βραβείων για τα ξενοδοχεία της Louis
Hotels στα Booking.com travellers awards 2021
Υψηλές βαθμολογίες που φέρνουν σημαντικές
διακρίσεις εξασφάλισαν τα ξενοδοχεία της Louis
Hotels στα “Booking.com travellers awards 2021”.
Συνολικά, 17 ξενοδοχεία της Louis Hotels έλαβαν
διακρίσεις, 7 από τα οποία βαθμολογήθηκαν με άριστα, δηλαδή με πάνω από 9/10, μια ακόμη ένδειξη
της άριστης εμπειρίας φιλοξενίας που προσφέρει η
Louis Hotels στους επισκέπτες της. Τη βαθμολογία
9,4/10 εξασφάλισε το πεντάστερο ξενοδοχείο της εταιρείας στην Πάφο, ΤheIvi Mare. Tο
ξενοδοχείο, με 148 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, εκ των οποίων κάποιες με εξωτερικό
τζακούζι, 3 εστιατόρια, 1 εσωτερική και 1 εξωτερική πισίνα, η μεγαλύτερη σε μήκος στην
Πάφο, προσφέρει στους επισκέπτες μια όαση ξεκούρασης με μοντέρνο σχεδιασμό και φόντο
τη Μεσόγειο. Την ίδια βαθμολογία (9,4/10), εξασφάλισε η έπαυλη Louis Chris Le Mare villa
στον Πρωταρά. Η εντυπωσιακή έπαυλη ξεχώρισε μεταξύ άλλων για τον μοντέρνο εσωτερικό
σχεδιασμό της και την τοποθεσία της που την καθιστούν ιδανική επιλογή για οικογενειακές
διακοπές ή διακοπές με την παρέα. Mε 9,2/10 αξιολογήθηκε από τους επισκέπτες του το
boutique ξενοδοχείο, Polis 1907. Τοποθετημένο στην «καρδιά» της Πόλης Χρυσοχούς και
συνδυάζοντας την παράδοση με τη διακριτική πολυτέλεια, το Polis 1907 ενσωματώνει όλα
τα ποιοτικά στοιχεία της κυπριακής φιλοξενίας σε μιαν ατμόσφαιρα με βασικό της γνώρισμα
την τοπική αισθητική. Με 9,1 και 9,0 βαθμολογήθηκαν, αντίστοιχα, τα 4-Lux ξενοδοχεία
της LouisHotels, The King Jason Paphos και The King Jason Protaras. Απευθυνόμενα και
τα δύο σε ζευγάρια, τα δύο ξενοδοχεία ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη διακόσμησή τους και την boutique ατμόσφαιρα που προσφέρουν. Παράλληλα, τα ξενοδοχεία
Louis Paphos Breeze και Τhe Royal Apollonia έλαβαν από 9/10 από τους επισκέπτες τους.
Το Louis Paphos Breeze αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για τις οικογένειες που θέλουν
να ζήσουν αξέχαστες στιγμές. Το περιβάλλον του ξενοδοχείου δημιουργεί έναν προορισμό
στον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τη μαγευτική θέα
σε συνδυασμό με την κομψή διακόσμηση με βάση φυσικά υλικά και μια παλέτα χαλαρωτικών χρωμάτων εμπνευσμένων από τη θάλασσα. Tοποθετημένο σε κεντρικό σημείο
της τουριστικής περιοχής Λεμεσού, το πεντάστερο The Royal Apollonia συνδυάζει την
πολυτελή διαμονή με την εκπληκτική θέα της Μεσογείου και τη γαλήνια ατμόσφαιρα ενός
παραθαλάσσιου ξενοδοχείου. Τα βραβεία “Βooking.com” θεωρούνται από τα πιο έγκυρα
της τουριστικής βιομηχανίας καθώς δεν προσμετρούν τις απόψεις και βαθμολογίες μιας
επιτροπής αλλά βασίζονται στη βαθμολογία και τις αξιολογήσεις των επισκεπτών. Όλες
οι διακρίσεις που λαμβάνουν οι μονάδες της Louis Hotels έρχονται ως επιστέγασμα των
υψηλών προδιαγραφών φιλοξενίας που ακολουθούν όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου.

Η Lidl αναπτύσσει το πρώτο πρότυπο πιστοποίησης
βιοποικιλότητας για τη συμβατική γεωργία
Σε συνεργασία με τους εταίρους της, η Lidl αναπτύσσει το πρώτο πρότυπο πιστοποίησης αγροκαλλιέργειας που εστιάζει στη βιοποικιλότητα για
τη συμβατική παραγωγή φρούτων και λαχανικών.
Θα καταστεί διαθέσιμο για όλους τους παραγωγούς σε συνδυασμό με την ήδη καθιερωμένη
πιστοποίηση του Προτύπου Ολοκληρωμένης
Διασφάλισης Φάρμας GLOBAL G.A.P. (GLOBAL
G.A.P. IFA), μέχρι τα τέλη του 2021. Με αυτόν
τον τρόπο, η Lidl προωθεί ενεργά την προστασία
της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα. Η απώλεια της
βιοποικιλότητας αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για τα οικοσυστήματα. Ως προμηθευτής τροφίμων, χημικών καλλυντικών και Non-Food προϊόντων, η Lidl γνωρίζει ότι φέρει μερίδιο
ευθύνης σχετικά με τη διατήρηση των οικοσυστημάτων. Η Lidl συνεργάζεται με διεθνώς
καταξιωμένους, ειδικούς στον τομέα των βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και της αγροκαλλιέργειας με σκοπό τη σχεδίαση ενός πρόσθετου στοιχείου για την προώθηση της
βιοποικιλότητας στη συμβατική γεωργία. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ευρώπη. Μεταξύ
των εταίρων της Lidl είναι η Sustainable Food Systems GmbH (SFS) στον ρόλο του ηγέτη
του έργου, καθώς και το Global Nature Fund, η Bioland, το Lake Constance Foundation,
εκπρόσωποι παραγωγών γεωργικών προϊόντων, καθώς και το Πανεπιστήμιο NürtingenGeislingen. Αυτή η πολυμερής προσέγγιση λαμβάνει υπόψη διαφορετικές οπτικές γωνίες,
γεγονός που υπόσχεται μεγαλύτερη αποδοχή. Η νέα αυτή προσθήκη, υπό τη διαχείριση
του GLOBAL G.A.P., σχεδιάζεται λεπτομερώς για όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς,
από τους παραγωγούς μέχρι τους διανομείς. Το Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης
Φάρμας GLOBAL G.A.P. (GLOBAL G.A.P. IFA), αφορά στις καλές γεωργικές πρακτικές για
κάθε μορφή γεωργικής παραγωγής. Με την προσθήκη της βιοποικιλότητας, οι παραγωγοί
φρούτων και λαχανικών θα δέχονται έλεγχο για τις γεωργικές πρακτικές που ακολουθούν
σε σχέση με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ως μέρος του ετήσιου ελέγχου IFA. Με το
αποτέλεσμα του ανεξάρτητου ελέγχου από εξουσιοδοτημένους ελεγκτές, οι παραγωγοί θα
είναι σε θέση να καταστήσουν ορατή τη δέσμευσή τους προς όλους τους λιανεμπόρους
τροφίμων. Προκειμένου αυτό το φιλόδοξο πρότυπο πιστοποίησης να υλοποιηθεί από κοινού με τους καλλιεργητές, προσφέρονται, εάν χρειαστεί, κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα,
όπως εκπαιδεύσεις. Το περιβαλλοντικό ίδρυμα Global Nature Fund (GNF) προσφέρει
την πολυετή εμπειρία του αναφορικά με τα πρότυπα πιστοποίησης και τη συνεργασία με
εταιρείες στον τομέα των τροφίμων για τη βελτίωση της προστασίας της βιοποικιλότητας.
Το νέο αυτό στοιχείο έρχεται να προστεθεί στα υφιστάμενα μέτρα για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας. Αυτά περιλαμβάνουν την γκάμα βιολογικών τροφίμων και τα προϊόντα
ς ετικέτας της Lidl με την επωνυμία BioOrganic.
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μένουμεασφαλείς
staysafe

Βάπτιση στη Δρομολαξιά
Η Ισαβέλλα και η Νικολέτα βαπτίσθηκαν
Ελληνορθόδοξες την Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2021, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στον
ιερό ναό Περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη
Δρομολαξιά. Ο λόγος για τις θυγατέρες του
πολυεκατομμυριούχου Κώστα Παναγιώτου,
γιου του κροίσου Ανδρέα Παναγιώτου, ο
οποίος πήρε την απόφαση να επιστρέψει
στην Κύπρο για να μεγαλώσει εδώ τα παιδιά του, τις δυο του κόρες, οι οποίες μάλιστα μέσα σε αυστηρώς περιοριστικά μέτρα
βαπτίστηκαν στη Δρομολαξιά από δύο αναδόχους. Η οικογένεια Παναγιώτου είναι
ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη. Η οικογένειά του πρωταγωνιστεί στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι του Λονδίνου.
Ο Κώστας Παναγιώτου δήλωσε μετά το μυστήριο ότι «ήρθαμε στην Κύπρο για
να ζήσουμε μια πιο πνευματική ζωή και πάει πολύ καλά. Σήμερα είναι μια πολύ
μοναδική μέρα για εμάς γιατί βαπτίσαμε τα κορίτσια μας και για να τις ενώσουμε με
τον Θεό, είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε κάνει στη ζωή μας».

Της Κυριακής
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Μικρές Αγγελίες

Ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος της
Hellenic Minerals Ltd
Σε ανακοίνωσή της η μεταλλουργική
Εταιρεία Hellenic Minerals Ltd ενημερώνει
ότι έχει ολοκληρώσει το επενδυτικό της
πρόγραμμα στη Σκουριώτισσα, που ξεκίνησε εδώ και μια διετία. Συγκεκριμένα, η
εταιρεία, υλοποιώντας ένα υψηλών απαιτήσεων τεχνολογίας ερευνητικό – επενδυτικό
σχέδιο, άρχισε ήδη την παραγωγή υδροξειδίου του Νικελίου και Κοβαλτίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Επίσης, προγραμματίζει την έναρξη παραγωγής
εξαϋδρικού θειικού Νικελίου τον προσεχή Αύγουστο. Τα προϊόντα αυτά συνιστούν
την κύρια πρώτη ύλη των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η δυναμικότητα
της εγκατάστασης είναι 10.000 τόνοι περιεχομένου Νικελίου και 200 τόνοι περιεχομένου Kοβαλτίου στα προϊόντα της ετησίως. Όλα τα προϊόντα θα είναι εξολοκλήρου
εξαγώγιμα με τελικούς χρήστες μεγάλους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων και
μπαταριών.Το έργο αυτό είναι μεγάλης σημασίας για την Κύπρο και συμβαδίζει με
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στροφή στην πράσινη τεχνολογία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Το Δικηγορικό Γραφείο δρος Χρ. Α. Θεοδούλου, στη Λάρνακα, ζητά για άμεση πρόσληψη
Δικηγόρο/Συνεργάτη με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. Συμβόλαιο, μισθός και άλλα σχετικά, ανάλογα
με πείρα και προσόντα. Οι αιτήσεις με το βιογραφικό σημείωμα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά
στο e-mail: c.a.theodoulou@cytanet.com.cy. Για
πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Μυρούλα
Γεωργίου στο τηλέφωνο 24656318.

Προσφορά Πακέτων Αγάπης σε συνεργασία με
τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και τη Lidl Κύπρου

Περίπου 234 εκατομμύρια
ευρώ μπορεί να εκταμιεύσει η
ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου
από το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ)
για την προγραμματική περίοδο
2021 – 2027. Την Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021, στο πλαίσιο
της εκπόνησης της στρατηγικής
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) για την ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου,
πραγματοποιήθηκε η τελική διαβούλευση στο Δημαρχείο Παραλιμνίου, στην οποία
συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Σωτήρας και Δερύνειας και
οι Πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Κοινοτικών Συμβουλίων Λιοπετρίου, Φρενάρους,
Αυγόρου, Άχνας και Αχερίτου. Βασικoύς στόχους της διαβούλευσης αποτέλεσαν η
τελική παρουσίαση της στρατηγικής, δηλαδή περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και εκτενής περιγραφή της πορείας της στρατηγικής και
του σχεδίου δράσης. Ακόμα έγινε ανταλλαγή σχολίων και απόψεων για οποιαδήποτε
τελική αναδιαμόρφωση της στρατηγικής και η τελική έγκριση της στρατηγικής και η
υπογραφή ανάλογου εντύπου για την υποβολή της, αφού η προθεσμία λήγει αύριο
Δευτέρα,15 Φεβρουαρίου 2021.

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε και αυτήν τη χρονιά η παράδοση των Πακέτων Αγάπης από τον
Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Η Lidl Κύπρου,
στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας,
ένωσε και φέτος τις δυνάμεις της με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, στηρίζοντας τη σημαντική
αυτή κοινωνική πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, η
εταιρεία προχώρησε στην προσφορά προϊόντων
αξίας €10.000, τα οποία έφτασαν στο σπίτι 200
οικογενειών παγκυπρίως. Τα φετινά Πακέτα Αγάπης ενισχύθηκαν, ώστε να ζεστάνουν τις καρδιές των συνανθρώπων μας, χαρίζοντας
χαμόγελα και ελπίδα. Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς «Πακέτα Αγάπης» του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού εξελίσσεται συνεχώς, ώστε εν μέσω της πανδημίας να
προσφέρει με ασφάλεια τρόφιμα και ειδή πρώτης ανάγκης σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Η Lidl Κύπρου ενίσχυσε το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τη διάθεση
των ακόλουθων ειδών μακράς διάρκειας: Φακές, φασόλια, τόνους, δημητριακά, μπισκότα, ζάχαρη, γάλα μακράς διάρκειας, καφές, φρυγανιές, γκοφρέτες, μαρμελάδες,
μακαρόνια, ρύζι, πλιγούρι, ζωμούς λαχανικών, χαρτικά και είδη προσωπικής υγιεινής.
Από το 2016 η Lidl Κύπρου συνεργάζεται με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό έχοντας
προσφέρει περισσότερες από €150.000 σε χρηματικό ποσό και δωρεές σε προϊόντα. Δέσμευση της εταιρείας είναι να συνεχίσει να στηρίζει το πολύπλευρο έργο του
Σωματείου με τη στήριξη δράσεων που προάγουν την κοινωνική ευημερία και την
ουσιαστική ενίσχυση των συνανθρώπων μας.

«Πάρκο Δρ Ανδρέας Πίττας»
Ένα υπερσύγχρονο πάρκο, το
οποίο θα φέρει το όνομα του ιδρυτή
της Medochemie, Δρoς Ανδρέα Πίττα,
αποκτά σύντομα η Λεμεσός. Το πάρκο,
το οποίο θα βρίσκεται στη Βιομηχανική
Περιοχή Αγίου Αθανασίου και συνορεύει
με το εργοστάσιο της Medochemie και
την οικιστική περιοχή Λινόπετρας, θα
αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους
πνεύμονες πρασίνου στην καρδιά της
πόλης, με έκταση πέραν των 30.000τ.μ.
Το οικολογικό αυτό στολίδι αναμένεται
να καταστεί σημείο αναφοράς και ξεκούρασης για τους εργαζόμενους στην περιοχή, αλλά και οικολογικός πόλος έλξης για τους δημότες της μείζονος Λεμεσού. Το
κόστος διαμόρφωσης και συντήρησης του πάρκου «Δρ Ανδρέας Πίττας», το οποίο
θα ανέλθει γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, θα αναλάβει εξολοκλήρου η φαρμακοβιομηχανία Medochemie, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής και
Περιβαλλοντικής Ευθύνης της εταιρείας. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Προστασίας του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Medochemie,
Δρ Χριστάκης Σεργίδης, οι συνεχιζόμενες κλιματικές αλλαγές αποτελούν, σύμφωνα
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη μεγαλύτερη απειλή για την υγεία τον 21ον
αιώνα. Αν δεν βάλουμε, είπε, ένα μεγάλο φρένο στις εκπομπές του διοξειδίου του
άνθρακα που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κάτι που επιτυγχάνουν τα
δέντρα και τα φυτά κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσής τους, τότε θα συνεχίσουμε
να υπονομεύομε τα αποθέματά μας σε τρόφιμα, νερό και την ποιότητα του αέρα που
αναπνέουμε. Ως εκ τούτου, υπέδειξε ο Δρ Σεργίδης, ο πνεύμονας πρασίνου στο «Πάρκο
Δρ Ανδρέας Πίττας» θα αποτελέσει φυσική πηγή «αποθήκευσης» διοξειδίου του
άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στη μάχη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το όλο έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Δήμο Αγίου Αθανασίου και την Επιτροπή
του Συνδέσμου Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου.

συνεργάτες του να λειτουργούν με τον
ίδιο τρόπο.
Οι εισηγήσεις και οι αναλύσεις του σε
θέματα της διεθνούς πολιτικής αποδείκνυαν
το βάθος της αντίληψής του σχετικά με
θέματα που επηρεάζουν την Κύπρο και
τη διεθνή πολιτική σκηνή. Ο Άνδρος δεν
δίσταζε ποτέ να παρουσιάζει ισορροπημένες εκτιμήσεις σε όλους τους Προέδρους
και Υπουργούς Εξωτερικών, τους οποίους
υπηρέτησε κατά τη μακρόχρονη διπλωματική του σταδιοδρομία. Το έπραξε με
ειλικρίνεια, χωρίς κομματικοποίηση, και
έχοντας πάντοτε, ως ύψιστη προτεραιότητα,
τα συμφέροντα της Κύπρου.
Ο Άνδρος ανέπτυξε παντού μόνιμες
φιλίες με τοπικούς πολιτικούς ηγέτες και
προσωπικότητες επιρροής. Το σημαντικό διπλωματικό του έργο αναγνωρίστηκε
από κυβερνήσεις πολλών χωρών. Ήταν
από τους λίγους διπλωμάτες που έχω
γνωρίσει που ήταν εκτεταμένα και αποτελεσματικά δικτυωμένος στις χώρες από
τις οποίες υπηρέτησε την πατρίδα του.
Θυμάμαι ιδιαίτερα τις άοκνες προσπάθειές του στη Ουάσιγκτον στη διάρκεια
σοβαρών κρίσεων όπως την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο, την επιβολή του

Αντωνίου Δέσπω: Σποράδων 48Α (έναντι
Υπεραγοράς Ιωαννίδη), Ανθούπολη, τηλ.:
22109047, 22109047.
Τσαγκάρης Λούκας: Γρίβα Διγενή 64 &
Βύρωνος (Bridge House), Λευκωσία, τηλ.:
22671531, 22439014.
Ηλιάδου – Ιωαννίδου Ντίνα: Λεωφ. Κένεντι
27Α (έναντι Υπεραγοράς «Αθηαινίτη», Παλουριώτισσα), Λευκωσία, τηλ.: 22435645,
22317238.
Χριστοδούλου Τρύφωνας: Λεωφόρος
Αθαλάσσας 75 Α+Β (100 μέτρα από Υδατοπρομήθεια προς Αστυνομία Στροβόλου),
Στρόβολος, τηλ.: 22495555, 99787003.
Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης: 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ (έναντι κινηματογράφου
«ΟΘΕΛΛΟΣ»), Έγκωμη, τηλ.: 22590447,
22819910.

ΛΕΜΕΣΌΣ

Βότσης Άγγελος: Δωδεκανήσου 19 (κοντά
στο Αθηναΐδειο γυμνάσιο), Λεμεσός, τηλ.:
25341123, 25365316.
Καραμανίδου Ανθούλα: Αρχ. Μακαρίου
ΙΙΙ 39 (δρόμος Μέσα Γειτονιάς, πλησίον

Λούνα Παρκ Γαλάκτικα), Μέσα Γειτονιά, τηλ.:
25728408, 25727517.
Μιχαηλίδης Μιχάλης: 28ης Οκτωβρίου 369
(Debenhams παραλιακός δρόμος), Λεμεσός, τηλ.: 25582914, 25336933.
Παπαδοπούλου Ντίνα: Ν. Παττίχη 121 (πλησίον round about Πολεμιδιών), Λεμεσός,
τηλ.: 25387216, 25750820.

ΛΆΡΝΑΚΑ

Ζόππου Γεωργία: Λεωφ. Φανερωμένης 122
(πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα,
τηλ.: 24622810, 24651003.
Λάμπη Μαρία: Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ.
Αυξεντίου
Ακάμια Center, Λάρνακα,
τηλ.: 24626447, 24361185.

ΠΆΦΟΣ

Ταλιώτου Μαρία: Αλεξάνδρου Παπάγου
57 (Round about Τεχνικής Σχολής προς
RIO CINEMA), Πόλις Χρυσοχούς, τηλ.:
26321253, 26322332.

ΠΑΡΑΛΊΜΝΙ

Κεφάλα Ρούλα: 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ.: 23730116, 23821516.

Ιατροί
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Webinars for Makers από το Youth Makerspace
Το Youth Makerspace Larnaka συνεχίζει για 2η
χρονιά το πρόγραμμα διαδικτυακών εργαστηρίων για
δημιουργούς, το οποίο προωθεί την εκμάθηση τεχνολογικού εξοπλισμού και προγραμμάτων. Τα εργαστήρια θα
διεξαχθούν από επαγγελματίες εκπαιδευτές του χώρου,
σε επίπεδα για αρχάριους και πιο προχωρημένους
συμμετέχοντες.Στόχος είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση του κοινού, για το πώς οι νέες μορφές τεχνολογίας
μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πρωτότυπων
ιδεών. Επίσης, όπως και κάθε φορά, δίνεται η ευκαιρία
για δικτύωση των εκπαιδευτών μαζί με το κοινό, διευρύνοντας έτσι την κοινότητα των Μakers. Πρόγραμμα
Εργαστηρίων Φεβρουαρίου 2021: 13/02/21 – 10.0011.00 – Προγραμματισμός scratch για εκπαιδευτικούς
(πραγματοποιήθηκε), 13/02/21 – 11.15-13.00 – Εισαγωγή στο Adobe Photoshop (Μέρος IΙ) (πραγματοποιήθηκε), 20/02/21 – 10.00-11.00 – Προγραμματισμός Arduino μέσω
TinkerCad (Μέρος Ι, 20/02/21 – 11.15-12.30 – Σχεδιασμός Ιστοσελίδας – Εισαγωγή στο
HTML και CSS (Μέρος Ι), 27/02/21 – 10.00-11.00 – Προγραμματισμός Arduino μέσω
TinkerCad (Μέρος IΙ) και 27/02/21 – 11:15-12:30 – Σχεδιασμός Ιστοσελίδας – Εισαγωγή
στο HTML και CSS (Μέρος IΙ). Για την παρακολούθηση των εργαστηρίων θα πρέπει να
δηλώσετε συμμετοχή στο https://cutt.ly/ij5EQRh. Στη συνέχεια, θα σας αποσταλεί μέσω e-mail
ο κωδικός συμμετοχής για την πλατφόρμα ZOOM, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθούν
τα εργαστήρια.Σημαντικές pληροφορίες για τα εργαστήρια: Μπορείτε να λάβετε μέρος σε
όλα τα εργαστήρια, τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στα Ελληνικά, το επίπεδο είναι κυρίως για
αρχάριους και δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση, η συμμετοχή είναι δωρεάν, ο αριθμός των
συμμετοχών είναι περιορισμένος και θα δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους
επιθυμούν. Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ: 24201777, e-mail: makerspace@onek.
org.cy, www.makerspace.onek.org.cy

Εις μνήμην Άνδρου Νικολαΐδη (1938-2021)
Ο Άνδρος Νικολαΐδης ήταν ανέκαθεν
ένας άνθρωπος αρχών. Εντάχθηκε στον
αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου
από τον αποικιακό ζυγό σε νεαρή ηλικία
και με μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή του.
Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου αφιέρωσε την καριέρα του στη Διπλωματική
Υπηρεσία της νεοσύστατης Κυπριακής
Δημοκρατίας υπηρετώντας σε σημαντικά
πόστα, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο
Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην
Ελβετία και στην Ινδία. Ολοκλήρωσε την
καριέρα του ως πρέσβης της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όσοι από εμάς είχαμε το προνόμιο να
τον γνωρίζουμε και να εργαστούμε μαζί
του θα θυμόμαστε πάντα την προσήλωσή
του στην ανεξαρτησία και την εδαφική
ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας
και την προστασία των δικαιωμάτων των
πολιτών της. Πέραν τούτου, θα τον θυμόμαστε για τις διπλωματικές του δεξιότητες, τις καλά ενημερωμένες και ευκρινείς
τοποθετήσεις του πάνω σε θέματα που
αφορούν την Κύπρο, και την απαράμιλλη
αφοσίωση στο καθήκον του. Απαιτούσε
πολλά από τον εαυτό του και ενέπνεε τους

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα - ρετιρέ,
στο κέντρο της Πάφου. Aνακαινισμένο (καινούργια κλιματιστικά, ηλεκτρική και υδραυλική
εγκατάσταση), επιπλωμένο και με εντοιχισμένες
συσκευές κουζίνας. Μηνιαίο ενοίκιο: €650. Για
πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99425919
(Μιχάλης).

Φαρμακεία
ΛΕΥΚΩΣΊΑ

Διαβούλευση για Ολοκληρωμένη Χωρική
Ανάπτυξη (ΟΧΑ)

ΑΚΙΝΗΤΑ

στρατιωτικού εμπάργκο κατά της Τουρκίας
από το Αμερικανικό Κογκρέσο, την κρίση
σχετικά με τους πυραύλους S-300, και
πολλές άλλες περιπτώσεις.
Η σύζυγός του Ηρώ και η θυγατέρα
του Μελίνα ήταν σημαντικοί εταίροι στην
επιτυχή διπλωματική του σταδιοδρομία.

Μετά την αφυπηρέτησή του από τη
Διπλωματική Υπηρεσία παρέμεινε δεινός παρατηρητής και αναλυτής της διεθνούς πολιτικής. Μακάρι οι κυπριακές
κυβερνήσεις να είχαν αξιοποιήσει, υπό
κάποια συμβουλευτική ιδιότητα, το ευρύ
φάσμα γνώσεων και το πολύτιμο δίκτυο
γνωριμιών του.
Όσοι από εμάς είχαμε το προνόμιο να
γνωρίζουμε τον Άνδρο Νικολαΐδη χάσαμε
έναν αδελφικό φίλο, έναν μέντορα, και
έναν συνοδοιπόρο στον συνεχιζόμενο
αγώνα για το κράτος δικαίου. Ο Άνδρος
Νικολαΐδης πρόσφερε πολλά και πίστευε
στην Κυπριακή Δημοκρατία και στον Κυπριακό Ελληνισμό.
Οι σκέψεις και οι προσευχές μας στρέφονται στην οικογένειά του. Η ανάμνηση
του Άνδρου θα καθοδηγεί όλους εμάς που
ακόμα πιστεύουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε μια ελεύθερη από την κατοχή
της Τουρκίας Κυπριακή Δημοκρατία.
Αιωνία του η μνήμη!
Βαγγέλης Κουφουδάκης, Πρώην Πρύτανης του Πανεπιστήμιού Λευκωσίας, Κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα,
και Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις ΗΠΑ

Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρβάς, τηλ. 99097385, 22108553
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ. 99562642

Διαδικτυακό σεμινάριο
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου διοργανώνει την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021, και
ώρα 11.00π.μ., διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:
«Επιχειρηματικότητα & ψηφιακή μετάβαση σε
εποχή πανδημίας». Εισηγητές: Καθηγ. Μαρία
Ψυλλάκη, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών,
Διοίκησης και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο
Νεάπολις, Δρ Xρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας Ελληνικής Δημοκρατίας, Αβέρωφ Νεοφύτου, Πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού και Δρ Ανδρέας
Μασούρας, Επ. Καθ. Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο
Καθ. Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Θα συντονίζει
η Δρ Άρτεμις Σαββίδου, Λέκτορας Ποινικού Δικαίου Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2016 (Κ.Δ.Π. 62 ΤΟΥ 2016)
Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 5(1)
Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 2016,ότι εγώ, η Ελένη Όθωνος, από την Πάφο, ιδιοκτήτρια του τεμαχίου με αρ.: Επί 882, Φύλλο/Σχέδιο:
2-148-349, Τοποθεσία/Ενορία: Μοσφίλιν/Άγιος Θεόδωρος, Οδός: Αλέξανδρου Παπάγου 61, Τ.Κ. 8027 στην περιοχή του Δήμου Πάφου, θα υποβάλω αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή (Διευθυντής Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για Αθλητική Σχολή – Γυμναστήριο.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν να υποβληθούν προς την Πολεοδομική Αρχή
μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από τη δημοσίευση της ειδοποιήσεως αυτής.

✚ ΚΗΔΕΙΑ

Τoν πολυαγαπημένo μας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό

ΣΤΕΛΙΟ ΚΑΛΟΠΑΙΔΗ

από την Αμμόχωστο, κάτοικο Λεμεσού
που απεβίωσε χθες Σάββατο, 13/2/2021, σε ηλικία 91 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα,
15/2/2021 και ώρα 10.00 π.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, τηρουμένων όλων των μέτρων ασφαλείας, που προνοεί το πρωτόκολλο για την πανδημία.
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Παναγιώτα
Παιδιά: Αντώνης - Λήδα, Πάμπος - Αναστασία, Δήμητρα
εγγόνια, δισέγγονα, αδελφός και λοιποί συγγενείς
Παρακαλούμε όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές
στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΠΑΣΥΚΑΦ.
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Η Παραγωγικότητα στη Δημόσια Υπηρεσία και η Πολιτική Βούληση
των Κυβερνώντων - Το παράδειγμα της ΕΠΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η

παραγωγικότητα και η βελτίωσή
της στη Δημόσια Υπηρεσία απασχολεί όλες τις κυβερνήσεις ανά
το παγκόσμιο. Η χαμηλή παραγωγικότητα,
σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό, οδηγεί
πολλές φορές στις αποκρατικοποιήσεις και
στη συρρίκνωση της κρατικής μηχανής.
Στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια, η ίδια
η Κυβέρνηση έχει προβεί σε επιθέσεις
τόσο στη δημόσια, όσο και στην ευρύτερη δημόσια υπηρεσία (ημικρατικούς

οργανισμούς - δήμους κ.ά). Τους χαρακτήρισε, το λιγότερο, ως αντιπαραγωγικούς και μη ικανούς να ανταγωνιστούν
τις αντίστοιχες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η
συμπεριφορά αυτή ανάγκασε διάφορες
επαγγελματικές ομάδες να βγουν στους
δρόμους, με κορύφωση τη μεγαλειώδη
πορεία των εκπαιδευτικών οργανώσεων
προς το Προεδρικό.
Σίγουρα, έχει ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς τι έχει πράξει μια κοινωνικά
φιλελεύθερης προέλευσης Κυβέρνηση
(βάση της οποίας είναι ο Δημοκρατικός
Συναγερμός), η οποία θεωρητικά θα
έπρεπε να νοιάζεται πολύ για τον υγιή
ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ)
αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο
για την προστασία των συμφερόντων

των καταναλωτών, των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, που ανταγωνίζονται μεγαλύτερες και συχνά πολυεθνικές εταιρείες,
καθώς και για τα συμφέροντα του ίδιου
του κράτους.
Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής
Προστασίας Ανταγωνισμού είναι γύρω
στα 2 εκατομμύρια ευρώ (τακτικές αναπτυξιακές δαπάνες). Είναι όμως ο
προϋπολογισμός αυτός επαρκής για
τον έλεγχο τέτοιου μεγέθους εταιρειών
με κύκλους εργασιών εκατοντάδων
εκατομμυρίων; Όπως ανέφερε η ίδια
η πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας
Ανταγωνισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12 Φεβρουαρίου 2020, η
Υπηρεσία της υπολειτουργεί λόγω έλλειψης πόρων1. Συγκεκριμένα, ανέφερε:
«Είναι θλιβερό να διαπιστώνουμε ότι

Στα δύσκολα μετρούν
οι πράξεις
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ*

Σ

τη Μεγάλη Βρετανία, ο ΚιέρΣτάρμερ,
ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος
της αντιπολίτευσης, σχεδόν καθημερινά ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του
Μπόρις Τζόνσον, λόγω της συνεχούς αύξησης
των θανάτων από τον COVID-19. Στο Βέλγιο (τη
χώρα που φιλοξενεί την έδρα της ΕΕ), η αδυναμία
περιορισμού της μετάδοσης του ιού έχει καταστροφικά αποτελέσματα, καθώς η χώρα είναι
στην τρίτη θέση παγκοσμίως σε αριθμό νεκρών
σε αναλογία πληθυσμού. Η δραματική πορεία
του Βελγίου είχε ως αποτέλεσμα να προκύψει μια
σειρά ανακατατάξεων και αλλαγών στη μεταβατική
κυβέρνηση, που δέχεται από το πρωί μέχρι το
βράδυ κριτική απ’ όλους τους πολιτικούς χώρους.
Στην Ιταλία ο, κατά τα άλλα, δημοφιλής Τζουζέπε
Κόντε, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση καθώς οι
πολιτικές δυνάμεις της χώρας δεν κατάφεραν να
συνεννοηθούν για το πώς θα βγει η Ιταλία από το
αδιέξοδο. Στη Σουηδία, τη μοναδική χώρα της ΕΕ
που δεν αποφάσισε αυστηρό lockdown, ο αριθμός
των θανάτων είναι τεράστιος σε σύγκριση με τις
άλλες Σκανδιναβικές χώρες. Η πορεία αύξησης
των θανάτων ήταν τόσο μεγάλη, που ο Βασιλιάς
της Σουηδίας, ο οποίος δεν δικαιούται να αναμειγνύεται στα πολιτικά δρώμενα της χώρας, δεν
μπόρεσε να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για την
πορεία της κυβερνητικής πολιτικής.
Σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ τα κόμματα της
αντιπολίτευσης ασκούν κριτική για την αποτυχία
των κυβερνήσεων να συγκρατήσουν τον αριθμό
των θανάτων. Αναρωτηθήκατε γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο και στην Κύπρο; Αν ο αριθμός των
νεκρών από την πανδημία ήταν στα ίδια επίπεδα
με αυτά των χωρών της ΕΕ, τότε να είστε σίγουροι
πως κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης θα το
χρησιμοποιούσαν και αυτό, για να πλήξουν την

δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να
ενισχυθεί η ΕΠΑ ως θεσμός, με όλα τα
θετικά αποτελέσματα για τον Κύπριο καταναλωτή». Σημείωσε επίσης ότι «δεν
νοείται σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος να
μη στελεχώνει την ΕΠΑ με εξειδικευμένο
προσωπικό», προσθέτοντας πως «κακώς
σήμερα δεν ήταν παρόντες οι Υπουργοί
Εμπορίου και Οικονομικών».
Κάποιος μπορεί να επιχειρηματολογήσει ότι τα χρήματα που δίνονται στην
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού είναι
ήδη αρκετά. Μελετώντας όμως μόνο μία
από τις αρμοδιότητες της ΕΠΑ, σύμφωνα
πάντα με την ίδια, από το 2012 η ΕΠΑ έχει
επιβάλει πρόστιμα ύψους €99,2 εκ., από τα
οποία κατάφερε να εισπράξει μόλις €11,5
εκ. Επίσης, διαγράφηκαν 23,1 εκατομμύρια από το Διοικητικό Δικαστήριο2. Τα

υπόλοιπα εκκρεμούν. Αξιοσημείωτο είναι
ότι το ποσό των 100 σχεδόν εκατομμυρίων σε μια περίοδο οκταετίας ισοδυναμεί
περίπου με τον προϋπολογισμό της ΕΠΑ
για 50 χρόνια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί
ότι τα ποσά που δύναται να διεκδικήσουν
οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις, από τις
επιχειρήσεις που παρανόμησαν, μπορεί να
είναι πολλαπλάσια των 100 εκατομμυρίων.
Το όφελος μπορεί είναι πολλαπλάσιο και
για τους ίδιους τους καταναλωτές.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν λοιπόν από τα πιο πάνω είναι πολλά. Τα δυο
κύρια είναι:
1) Θέλει η Κυβέρνηση να ενισχύσει την
παραγωγικότητα στη Δημόσια Υπηρεσία;
2) Θέλει να ενισχύσει τον ανταγωνισμό
ανάμεσα στις κυπριακές επιχειρήσεις ή
θέλει απλώς να προωθεί και να προστατεύει

τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων;
Ένα είναι σίγουρο. Ο Δημοκρατικός
Συναγερμός και η Κυβέρνηση, που υποστηρίζουν ότι πρεσβεύουν τον κοινωνικό
φιλελευθερισμό, αγνοούν συνειδητά τις
φωνές για ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Όμως, οι ισχυροί
ελεγκτικοί μηχανισμοί θα έπρεπε θεωρητικά να αποτελούν τον κύριο πυλώνα
της ιδεολογίας τους. Το απτό παράδειγμα της ΕΠΑ, αποδεικνύει ότι ο υγιής
ανταγωνισμός και η παραγωγικότητα
δεν είναι ο πρωταρχικός τους στόχος.
Τέλος, δίνουν λαβή στο επιχείρημα όσων
υποστηρίζουν ότι τόσο η Κυβέρνηση,
όσο και το ΔΗΣΥ έχουν μετατραπεί σε
μαγαζί εξυπηρέτησης μεγάλων οικονομικών συμφερόντων εις βάρος των
αντίστοιχων μικρομεσαίων.

Δεν ήταν απλώς μια εμπειρία, ήταν η σκληρή
συνειδητοποίηση μιας αναγκαιότητας

Κυβέρνηση. Οι θυσίες όμως των πολιτών και
τα κυβερνητικά μέτρα έχουν αποδώσει, γι’ αυτό
καταφέραμε να συγκρατήσουμε τον αριθμό των
θανάτων σε χαμηλά επίπεδα και να ελέγξουμε τη
μετάδοση της πανδημίας από τους πρώτους μήνες.
Σαφέστατα και έγιναν λάθη. Ήταν αναμενόμενο
να γίνονταν κάποια μικρά λάθη ή να υπήρχαν
κάποιες παραλείψεις. Η Κυβέρνηση κλήθηκε
να αντιμετωπίσει κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο,
μια εξωγενή παγκόσμια κρίση. Ο πλανήτης δεν
γνώριζε πώς να διαχειριστεί την όλη κατάσταση
και έτσι όλες οι χώρες υπέπεσαν σε λανθασμένους
χειρισμούς και προβλέψεις. Η ειδοποιός διαφορά
της Κύπρου με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη,
είναι πως τα λάθη και οι παραλείψεις στη δικιά μας
περίπτωση δεν στοίχισαν ανθρώπινες ζωές, δεν
οδήγησαν σε αύξηση του αριθμού των νεκρών.
Και για να μιλήσουμε με πραγματικά στοιχεία,
πρέπει να αναφέρουμε πως: η Κύπρος είναι μια
από τις χώρες με τον λιγότερο χρόνο επιβολής
lockdown στην ΕΕ. Η οικονομική ύφεση είναι
ηπιότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η κυπριακή Κυβέρνηση προχώρησε
με το μεγαλύτερο πρόγραμμα δωρεάν μαζικού
εμβολιασμού στην ιστορία της χώρας και με ίση
συμμετοχή όπως κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Και όλα τα πιο πάνω δεν τα ισχυρίζομαι
ως προσωπική άποψη, αλλά τα παραθέτω ως
πραγματικότητα. Την περασμένη εβδομάδα το
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) παρουσίασε
τα αποτελέσματα της έρευνας του αυστραλιανού
ινστιτούτου Λόουι. Η έρευνα του αυστραλιανού
ινστιτούτου αποδεικνύει περίτρανα την επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας από την κυπριακή
Κυβέρνηση. Το ινστιτούτο Λόουι κατατάσσει την
Κύπρο στην 5η θέση παγκοσμίως σχετικά με
το πόσο καλά αντιμετώπισε την πανδημία. Το
αυστραλιανό ινστιτούτο για να εξαγάγει ασφαλή
συμπεράσματα και να κατατάξει την κάθε χώρα
στον σχετικό πίνακα, χρησιμοποίησε κυρίως αντικειμενικούς και ποσοτικούς δείκτες. Επομένως,
δίκαια μπορούμε να λέμε πως η κυπριακή Κυβέρνηση κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να προστατεύσει τους πολίτες της από τον νέο κορωνοϊό.
* Αντιπρόεδρος ΔΗΣΥ - βουλευτής

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ*

Σ

τα πρώτα στάδια της πανδημίας, ο εγκλεισμός
και οι περιορισμοί φαίνεται πως υποβοήθησαν στη δημιουργία κάποιων ευφάνταστων τάσεων και αντιλήψεων. Τέτοιων όπως ότι
ο κορωνοϊός είναι άλλη μια επινόηση κάποιων
για χειραγώγηση της παγκόσμιας κοινότητας.
Όσο περνούσαν οι μήνες, με λίγες εξαιρέσεις,
εμπέδωσαν σχεδόν οι πάντες ότι αυτός ο άγνωστος
ιός, που μπορεί να εξελιχθεί και σε θανατηφόρο,
είναι σίγουρα υπαρκτός. Άλλωστε, οι θάνατοι, οι
νοσηλείες, τα εκατομμύρια κρούσματα, οι πλήρεις εντατικές μονάδες και τα συστήματα υγείας,
ακόμα και σε χώρες με παράδοση για την αποδοτικότητά τους, αποδομούσαν την εικόνα και
δημιουργούσαν εικόνες φρίκης, αποκαλύπτοντας
την πραγματική έκταση και ένταση της πανδημίας
στην εποχή μας. Μια πρωτόγνωρη κατάσταση
για ολόκληρη την ανθρωπότητα, που αγωνίζεται
ακόμη να βρει σταθερότητα.
Η αλλαγή στην καθημερινότητα, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ήταν μια πρωτόγνωρη
εμπειρία, μαζί με τον φόβο ή έστω την ανησυχία
ότι μπορεί να είσαι εσύ το επόμενο κρούσμα ή
να είναι κάποιο πρόσωπο του στενού σου οικογενειακού, φιλικού ή κοινωνικού σου κύκλου.
Νέες λέξεις, εκφράσεις, έννοιες μπήκαν στο
λεξιλόγιό μας, διαδικασίες ιχνηλάτησης επαφών,
αλυσίδες κρουσμάτων, δείκτης θνητότητας, μονοκλωνικό, RNA, οξύμετρο κ.λπ. Ακόμα και προβληματισμοί σύνθετοι, νέοι όροι, πανδημία και
ανθρώπινα δικαιώματα, πανδημία και δημοκρατία,
παγκοσμιοποίηση και κορωνοϊός, ερωτήματα όπως
μήπως ήρθε η ώρα για επάνοδο στο εθνικό κράτος
και στο τέλος της παγκοσμιοποίησης;
Για κάποιους, όμως, όπως εγώ, δεν ήταν
απλώς νέοι όροι ή προβληματισμοί η ύπαρξη
του νέου ιού και η ασθένεια από αυτόν αλλά μια

κακή εμπειρία και ένα βίωμα μη αναμενόμενο.
Πίστευα ότι ελάμβανα όλα τα μέτρα, όταν Χριστούγεννα είχα τα πρώτα συμπτώματα και μετά
από εξετάσεις επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκα
από τον ιό. Χιλιάδες ήταν οι σκέψεις και πολλά
τα συναισθήματα, φόβος, ελπίδα, πανικός, ερωτήματα πώς και πότε έγινε η μετάδοση. Τελικά,
με υπομονή, ψυχραιμία και ακολουθώντας τις
οδηγίες των γιατρών, ευτυχώς αν και δύσκολα,
τα πράγματα πήγαν καλά.
Χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες
που αφορούν στη δική μου περίπτωση και αυτήν
της οικογένειάς μου, απλώς ως μαρτυρία καταθέτω
τη φοβερή αλλαγή που αντιμετωπίζεις μέσα σε
ελάχιστο χρόνο, από την υγεία στην αδυναμία, την
εξασθένιση, τη μη δυνατότητα ελέγχου του εαυτού
σου, την αβεβαιότητα για το τι θα ξημερώσει η
επόμενη μέρα. Το ευμετάβλητο της ανθρώπινης
ζωής. Από ένα χαρούμενο βράδυ, στο ενδεχόμενο
για τα χειρότερα. Μπορεί ο ποιητής να αναφωνεί
«Δεν το ‘λπιζα, ναν’ η ζωή μέγα καλό και πρώτο», αλλά είναι συνταρακτικό να είσαι κλεισμένος,
απομονωμένος, μόνος και αβέβαιος για το αύριο.
Τότε εκτός από τη συνειδητοποίηση του μέγιστου
αγαθού της υγείας, και περνώντας από το ατομικό
στο συλλογικό είναι αναπόφευκτο να επιμείνεις
στο θέμα της υγείας και της αναγκαιότητας να
προσφέρεται σε όλους ανεξαίρετα, χωρίς καμία
διάκριση ηλικίας, κοινωνικοοικονομικού επιπέδου,
μόρφωσης και άλλων διαφοροποιήσεων μέσα
στον κοινωνικό ιστό.
Το δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία είναι
ανθρώπινο, ιερό και απαραβίαστο. Το πώς το
διαχειρίζεται μια κοινωνία, ένα κράτος, ομάδα
κρατών και τελικά η ανθρωπότητα αποτελεί
ένδειξη πολιτισμού και ανάλογα ο κρινόμενος
βαθμολογείται.
Δυστυχώς, όπως βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο,
μέσα από τα ΜΜΕ, τη δυνατότητα να ανταποκριθούν τα συστήματα υγείας στις όντως οδυνηρές
συνέπειες μιας πανδημίας, δεν μπορούμε να
είμαστε περήφανοι. Είναι αναπόφευκτο κάποιος
να σκεφτεί ότι η οικονομική πρόοδος, η ανάπτυξη
της τεχνολογίας και της επιστήμης, της ιατρικής και της φαρμακευτικής ειδικά, δεν έχουν

αποτυπωθεί επαρκώς στις προσφερόμενες στον
άνθρωπο υπηρεσίες. Τα οφέλη της προόδου
όμως θα έπρεπε να φτάνουν στον καθένα όσο
μακριά και αν βρίσκεται από τα κέντρα εξουσίας. Η υγεία κάθε ανθρώπου, όπου και αν ζει,
συνδέεται με την υγεία των συνανθρώπων του.
Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα
της πανδημίας.
Η επαφή με την πρώτη γραμμή της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης μού επέτρεψε να διαπιστώσω ιδίοις όμμασι τις αδυναμίες του δικού
μας συστήματος υγείας. Έλλειψη βασικών αναλωσίμων, έλλειψη προσωπικού και το υπάρχον
κουρασμένο, εξοντωμένο, έτοιμο να καταρρεύσει.
Χώροι αφιλόξενοι, κυριολεκτικά παγωμένοι.
Είναι λογικό κάποιος να αντιτείνει ότι η παρούσα κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Αυτό είναι
αναντίρρητο. Όμως αυτό ακριβώς που συμβαίνει σήμερα μπορεί και πρέπει να δρομολογήσει
αλλαγές. Αποφάσεις που θα αναβαθμίσουν τις
«προσφερόμενες» στον πολίτη υπηρεσίες, για τις
οποίες φυσικά πληρώνει ακριβά και δικαιούται
να απαιτεί τον σεβασμό και την καλύτερη, κατά το
δυνατόν, περίθαλψη. Παράγοντες όπως η προϊούσα γήρανση του πληθυσμού με την αύξηση του
προσδόκιμου ζωής, οι υπάρχουσες ανισότητες
στη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
(ιδιώτες γιατροί, ιδιωτικά νοσηλευτήρια και δημόσιο σύστημα υγείας), η υποστελέχωση και οι
ελλείψεις εργατικού δυναμικού, η ανανέωση των
τεχνολογικών μέσων που αφορούν στην πρόληψη
ή στην περίθαλψη και αντιμετώπιση ασθενειών, η
διοίκηση των νοσοκομείων είναι πολύ σημαντικοί. Χωρίς αναβολή πρέπει όλοι όσοι χαράσσουν
πολιτική ή εφαρμόζουν ή ελέγχουν νομοθετώντας
να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα και να τα
επιλύσουν το συντομότερο.
Δεν φτάνουν οι διακηρύξεις και τα μεγάλα
λόγια. Ο κόσμος έχει χορτάσει από αυτά. Τώρα
πια μόνο τα έργα μπορούν να δημιουργήσουν
ασφάλεια, ηρεμία και εμπιστοσύνη.
Αυτά σκέφτηκα βιώνοντας την εμπειρία να
είμαι ένα κρούσμα του κορωνοϊού με σοβαρά
συμπτώματα. Δεν ήταν απλώς μια εμπειρία.
*Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ

Τώρα είναι η ώρα της Tοπικής Aυτοδιοίκησης
ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ*

Π

αρακολουθούμε τις τελευταίες
ημέρες μια παρωδία να εξελίσσεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και συγκεκριμένα στην Επιτροπή
Εσωτερικών, με θέμα τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια μεταρρύθμιση, που συζητάμε χρόνια τώρα. Την
οποία οραματίστηκε και έβαλε τα θεμέλια
αυτή η κυβέρνηση.
Έχουν γίνει αμέτρητες συναντήσεις μέχρι
σήμερα, όπου δήμαρχοι, κοινοτάρχες και
μέλη των συμβουλίων, της Ένωσης Δήμων
και Ένωσης Κοινοτήτων είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν και να λύσουν τις οποίες
απορίες ή εισηγήσεις είχαν επί τάπητος.
Συζητήθηκε μια μεταρρύθμιση, η οποία στη
φιλοσοφία της έχει τη μείωση των δήμων
και κοινοτήτων. Συνενώνοντας κοινότητες
σε δήμους και δήμους μικρότερους σε
κάποιους μεγαλύτερους, χωρίς να αλλοιώνεται η σημερινή τους αξία στην ονομασία

της περιοχής ή της εκπροσώπησής τους.
Παράλληλα η δημιουργία επαρχιακών
συμβουλίων θα δώσει άλλον αέρα στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού υπηρεσίες
όπως η Πολεοδομία, Υδατοπρομήθεια,
Αποχετευτικό, διαχείριση αποβλήτων
και μια σωρεία από άλλες λειτουργίες
θα παρέχονται σε επαρχιακό επίπεδο.
Δίνεται έτσι στον πολίτη μια πιο άμεση
εξυπηρέτηση, χωρίς τις οποίες τροχοπέδες παρατηρούνται σήμερα από τη μια
υπηρεσία στην άλλη.
Σήμερα η δήμοι μας έχουν ως απόθεμα μόνο δάνεια εκατομμυρίων, μεγάλο
ποσοστό των οποίων το έχει εγγυηθεί
η Κυβέρνηση και ανέλαβε ως επί το
πλείστον την αποπληρωμή των δόσεων.
Παράλληλα μειώνονται και οι αξιωματούχοι στον κάθε Δήμο εξοικονομώντας
ένα σοβαρό κονδύλι από τις αντιμισθίες.
Πέρυσι οι Ενώσεις Δήμων & Κοινοτήτων
αποφάσισαν μετά από διαβουλεύσεις με το
κράτος ότι αποδέχονται την πρόταση του
Υπουργού Εσωτερικών, μιας μελέτης για

την οποία δαπανήθηκαν χιλιάδες ευρώ,
προνοώντας τη συνένωση χωρίς κανένα
δημοψήφισμα. Τα χέρια των τοπικών Αρχών
σήμερα είναι δεμένα στις περισσότερες
των περιπτώσεων σε όλα τα ζητήματα,
αφού εξαρτώνται πάντα από το κεντρικό
κράτος (Πολεοδομία, Κτηματολόγιο κ.λπ.).
Με μια σοβαρή μεταρρύθμιση, όπως αυτή
που μας προτείνεται, ο πολίτης θα έχει
ταχύτερο αποτέλεσμα σε κάθε του αίτημα
ή πρόβλημα. Επίσης διασφαλίστηκε ότι
με τις συνενώσεις δεν θα χάσει κανένας
τη δουλειά του από το προσωπικό που
υπάρχει σήμερα σε δήμους και κοινότητες, απεναντίας θα δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας.
Όλα ήταν σχεδόν τροχοδρομημένα για
να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής.
Κάποιοι έφεραν τα πάνω-κάτω. Δυστυχώς,
κάποιοι εκ των κομμάτων έχουν ως φάρο
την προεδρική καρέκλα και τις εκλογές
του 23’. Ο πολίτης ας περιμένει και ας
ταλανίζεται μέχρι τότε. Φαίνεται δεν άρεσε
η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να

τα αλλάξει όλα.
Η Κυβέρνηση αποφάσισε να μεταρρυθμίσει τα πάντα στο διάβα της. Υγεία, Τοπική
Αυτοδιοίκηση, Δικαιοσύνη, Κτηματολόγιο,
Άδειες οικοδομής, Εθνική Φρουρά, στεγαστική πολιτική κ.ά. Όλα αυτά φάνταζαν
απλησίαστα τόσα χρόνια, αφού κανένας δεν
τολμούσε να τα αγγίξει. Θα μου πει τώρα
κάποιος ότι η Κυβέρνηση αυτή έχασε το
μπαλάκι με τη διαφθορά. Και, όμως, στο
βίντεο που κυκλοφόρησε από ξένο κανάλι
δεν είδαμε κυβερνητικό αξιωματούχο να
συμμετέχει. Αντιθέτως, είδαμε ένα ΓεΣΥ να
προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, παρόλα
τα προβλήματα. Δεν είδα κάποιον να πει
πως θα διαχειριζόταν καλύτερα μια κρίση
όπως αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού.
Διερωτώμαι πολλές φορές αν μας κυβερνούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ποιο
θα ήταν το αποτέλεσμα (να μη γίνομαι
φλύαρος, αλλά 50.000 και πλέον συμπολίτες μας επωφελήθηκαν της αναστολής
δόσεων στο στεγαστικό τους δάνειο και
άλλοι θα κάνουν σύνολο 15 μήνες). Είδαμε

μια επιδότηση στα στεγαστικά δάνεια 1,5%
στο επιτόκιο για 4 χρόνια και δεν είδαμε
σπίτια και διαμερίσματα σε δημοπρασίες λόγω πανδημίας, αντιθέτως είδαμε την
αγορά των ακινήτων να αυξάνεται από τα
εν λόγω κίνητρα. Να μην αναφερθούμε
στα υπόλοιπα κονδύλια και επιδόματα που
μόνο περήφανους μάς κάνουν.
Τώρα είναι η ώρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι η ώρα ο πολίτης να έχει
μια ευκολότερη ζωή και οι δήμοι και οι
κοινότητές μας να ανασάνουν οικονομικά.
Είναι η ώρα οι δρόμοι στις γειτονιές μας να
επιστρωθούν με καινούρια οδόστρωμα, οι
λακκούβες στο πέρασμα να μην υπάρχουν,
αφού οι δήμοι θα παίρνουν τα λεφτά από
τις άδειες κυκλοφορίας και θα μπορούν
με συνοπτικές διαδικασίες να επιδιορθώσουν και το παραμικρό πρόβλημα σε
δρόμο των ορίων τους, όπως αναφέρεται
στη μεταρρύθμιση που μας προτείνεται.
Ο δημότης δικαιούται τη μεταρρύθμιση,
όπως ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης απολαμβάνει μια καλύτερη δημοτική & κοινοτική

Αρχή, έτσι απαιτούμε κι εμείς ως Κύπριοι
Ευρωπαίοι πολίτες. Ας σταματήσουν τα
παιχνίδια τα προεκλογικά και ας νομοθετήσουν για το καλό των πολιτών και όχι
των προσωπικών ατζεντών του καθενός
από τους βουλευτές.
Είναι η ώρα ανάληψης των ευθυνών
του καθενός! Εισηγούμαι, λοιπόν, Εθνικό
Δημοψήφισμα εάν θέλουμε ή όχι τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και όχι αν θέλουμε ή όχι τη συνένωση με
τον κάθε Δήμο ή Κοινότητα. Την ημέρα
που θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές,
να μην έχει και κάποιο κόστος επιπλέον.
Nα γίνουν έκτακτες γενικές συνελεύσεις
της Ένωσης Δήμων και Ένωσης Κοινοτήτων για να παρθούν τελικές αποφάσεις. Ας
εκφράσουν την άποψή τους και τα δημοτικά
και κοινοτικά συμβούλια δημόσια, χωρίς
να παρακινούνται από το κομματικό τους
συμφέρον οι εκάστοτε αξιωματούχοι, αλλά
με το συμφέρον του πολίτη. Η κοινωνία
το απαιτεί!
*Δημοτικός Σύμβουλος Λακατάμειας
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Πολιτική - Ποδόσφαιρο: Δύο αμαρτωλές όψεις του ιδίου νομίσματος
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«Π

ολιτικοί κάνουν πλάτες σε
αθλητικούς παράγοντες».
Αυτή η ριπή που σημάδεψε
την παραίτηση του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους από τη θέση του προέδρου της
Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας
του Αθλητισμού, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν απλώς ακόμη μία πανηγυρική
επιβεβαίωση της ισχυρής πεποίθησης
της κοινής γνώμης ότι στην Κύπρο του
21ου αιώνα η πολιτική αγυρτεία και η
ποδοσφαιρική αλητεία είναι αδέλφια δίδυμα. Προηγήθηκε η βόμβα μεγατόνων
του κ. Παπαχαραλάμπους πως «υπάρχει
υπόκοσμος στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο,
συγκοινωνούντα δοχεία οι γραβατωμένοι
του ποδοσφαίρου με τον υπόκοσμο».
Μετά την αιφνίδια προσωρινή αναβολή
των αγώνων όλων των ποδοσφαιρικών
κατηγοριών το 2020 με φόντο το πτώμα

του κυπριακού ποδοσφαίρου, ΚΟΠ και
Πολιτεία σήμαναν συναγερμό για αντιμετώπιση της εκρηκτικής κατάστασης, η
οποία έκανε την Κύπρο ρεζίλι διεθνώς.
Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου, UEFA, έφθασε στην Κύπρο για επιτόπου μελέτη της κατάστασης
και συνεργασία με την Αστυνομία για
εξέταση των κόκκινων φακέλων που
αφορούν τους στημένους αγώνες. Στις
16 Ιανουαρίου του 2020, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης,
μιλώντας στη Γιορτή των Αρίστων της
Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, διαμήνυσε με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος πως
«ήλθε η ώρα να καθαρίσει ο στάβλος του
Αυγεία για να δούμε ξανά τον κόσμο να
επιστρέφει στα στάδια, χωρίς την αγωνία τι στοιχημάτισαν και ποιο θα είναι το
αποτέλεσμα». Στο ίδιο μήκος κύματος
κινήθηκε και η τοποθέτηση του Νίκου
Αναστασιάδη ως προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού το 2011, μιλώντας
στο αθλητικό συνέδριο του κόμματος με
τίτλο «Οι προτάσεις μας για ένα καλύτερο
αθλητικό αύριο».
Το 2011, επί διακυβέρνησης Δημήτρη

Όχι άλλο μπετόν στους
πνεύμονες της φύσης
ΜΆΡΙΟΣ ΧΑΝΝΊΔΗΣ*

Ο

πολιτισμός δεν αφορά μόνο τα
Γράμματα, τις Τέχνες ή το κτιστό
περιβάλλον που καταγράφει
την ιστορική διαδρομή του τόπου. Με
την προστασία του περιβάλλοντος, των
χώρων πρασίνου, τους πνεύμονες δηλαδή της φύσης, κρίνεται η κουλτούρα
ενός λαού. Οι καταιγιστικές καταγγελίες
ότι το Εθνικό Πάρκο της Αθαλάσσας
θα «θυσιαστεί» στον βωμό της λεγόμενης ανάπτυξης, για να διευκολυνθεί η τροχαία κίνηση, θα πρέπει να
κινητοποιήσει όλους τους πολίτες της
μείζονος Λευκωσίας προκειμένου να
μπει ανάχωμα σε τέτοιους εγκληματικούς σχεδιασμούς. Οι σχεδιαστές και
αρχιτέκτονες των οδικών δικτύων δεν
νομιμοποιούνται να βρίσκουν «εύκολες
λύσεις» καταστρέφοντας προστατευόμενους χώρους πρασίνου. Η δημιουργία
αυτοκινητόδρομου, που θα διασχίζει
έναν από τους πιο σημαντικούς και
μεγαλύτερους χώρους πρασίνου της
Λευκωσίας, είναι παράνομη. Τουτέστιν αξιόποινη. Αξίζει να σημειωθεί
ότι, το 1985, σε μια προσπάθεια διάσωσης του χώρου από ιδιωτικές και
άλλες παράνομες παρεμβάσεις, 357
περίπου εκτάρια ανακηρύχθηκαν σε
«Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας»,
το μοναδικό στο νησί. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι σήμερα να μεθοδεύουν
με τις μπουλντόζες της παρανομίας να
προωθήσουν την τσιμεντοποίηση του
πάρκου; Δεν νομιμοποιούνται.
Το Πάρκο Αθαλάσσας είναι ένα
αριστούργημα μακροχρόνιων δασω-

τικών και καλλιεργητικών προσπαθειών.
Υπάρχουν πάνω από 300 δενδρώδη,
θαμνώδη και ποώδη φυτικά είδη, ενώ
εξίσου θαυμαστή είναι η πανίδα του
Πάρκου, με 173 είδη πουλιών, 27 είδη
πεταλούδων, 7 είδη θηλαστικών και
άλλων. Η μεγάλη ποικιλία από υδρόβια
κυρίως μεταναστευτικά πουλιά, από τα
οποία μερικά διαχειμάζουν, ενώ τα περισσότερα σταθμεύουν κατά τις μεγάλες
μεταναστεύσεις, καθιστούν αδήριτη την
ανάγκη προστασίας του.
Αν ληφθεί υπόψη ότι από τον Αύγουστο
του 1974 (δεύτερη τουρκική εισβολή)
περίπου 40 εκτάρια του κύριου Κρατικού
Δάσους της Αθαλάσσας βρίσκονται εντός
της νεκρής ζώνης και είναι μη προσβάσιμα
από το κοινό, είναι ακόμα ένας λόγος για
να προστατεύσουμε αυτόν τον μοναδικό
πνεύμονα πρασίνου της Λευκωσίας.
Δρώντας ανασταλτικά ενάντια στη ρύπανση και την επιδείνωση του φυσικού
περιβάλλοντος, το Πάρκο προσφέρει ταυτόχρονα διάφορα είδη αναψυχής, όπως
η σωματική άθληση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Εκτός από την κύρια
λειτουργία του, η οποία είναι η δασική
και καλλιεργητική έρευνα, το πάρκο χρησιμοποιείται επίσης ως εκδρομικός χώρος, χώρος ψαρέματος, παρακολούθησης
πουλιών, για ποδηλασία, ως μονοπάτι
της φύσης (υπάρχουν πάνω από 20 χλμ.
μονοπατιών).
Ενώνω τη φωνή μου με αυτήν των
δημοτών Αγλαντζιάς και όλων των Λευκωσιατών, για να προστατεύσουμε πάση
θυσία αυτήν την όαση στην καρδιά της
ευρύτερης Λευκωσίας.
*Δημοτικός σύμβουλος Στροβόλου και
υποψήφιος βουλευτής του Σ.Κ. ΕΔΕΚ στη
Λευκωσία

Χριστόφια, ακούσαμε από τον πρόεδρο
του ΚΟΑ, καταξιωμένο επιστήμονα Νίκο
Καρτακούλη, ότι είναι έτοιμος να συγκρουσθεί με τα κυκλώματα για να μπει τάξη
στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς,
δεν είδαμε καμιά ουσιαστική κίνηση προς
αυτήν την κατεύθυνση. Αντιθέτως, είδαμε
το κράτος να επιχορηγεί διαχρονικά τα
ποδοσφαιρικά σωματεία με σημαντικά
ποσά, την ώρα που εκκρεμούν οι οφειλές
τους στον ΦΠΑ, στον Φόρο Εισοδήματος
και στα Κοινωνικά Ταμεία. Σύντομα, γίναμε μάρτυρες της παραίτησης του Νίκου
Καρτακούλη, ο οποίος αποχώρησε από
την προεδρία του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού απηυδισμένος.
Τον Ιούνιο του 2009 μείναμε άναυδοι
από τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην
Υπουργού Δικαιοσύνης, Σοφοκλή Σοφοκλέους, ότι ο «υπόκοσμος διείσδυσε
παντού», στέλλοντας εναγωνίως ισχυρό
μήνυμα πως:
Ο υπόκοσμος χρηματοδοτεί κόμματα.
Υπόκοσμος με κολάσιμο ποινικό μητρώο ηγείται ποδοσφαιρικών ομάδων
και οι πολιτικοί τσακώνονται ποιος θα
πρωτοπάει στα εγκαίνια.

Οι φατρίες μοίρασαν την Κύπρο.
Πολιτεία και Αστυνομία κλείνουν στα
μάτια στο έγκλημα.
Δυστυχώς, ούτε οι βόμβες του πολιτικού προϊσταμένου της Δικαιοσύνης και
της Αστυνομίας συγκίνησαν κανέναν,
ούτε τον τότε Πρόεδρο Χριστόφια, ούτε
το Εισαγγελικό δίδυμο Πέτρου Κληρίδη
– Άκη Παπασάββα , ούτε τις κομματικές
ηγεσίες.
Την τελευταία πενταετία, είδαμε την
Πολιτεία εν μέσω βαθύτατης οικονομικής κρίσης να αιμοδοτεί, χωρίς αιδώ, με
αρκετά εκατομμύρια ευρώ ποδοσφαιρικές εταιρείες για ανέγερση πολυτελών
γηπέδων, στα οποία θα διακινούνται με
μεγαλύτερη ευκολία οι σκοτεινές διαδρομές του ποδοσφαιρικού χρήματος,
με τις επίσημες ευλογίες του κράτους.
Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ,
τα κωμικοτραγικά τεκταινόμενα στον χώρο
του Κυπριακού Ποδοσφαίρου ουδόλως
τους ξενίζουν εδώ και 15 χρόνια περίπου. Το κακό ξεκίνησε με τη λειτουργία
ποδοσφαιρικών εταιρειών, παράλληλα
με τα σωματεία, που σηματοδότησε η
ελεύθερη διακίνηση ποδοσφαιριστών

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το 2004. Από τότε, το ποδόσφαιρο από
λαϊκό αγαθό μετετράπη σε εμπορικό
προϊόν και ισχυρό όπλο στα χέρια των
αναίσχυντων πολιτικών καιροσκόπων
και των αδίστακτων οικονομικών κερδοσκόπων.
Πολύ γρήγορα, το κυπριακό ποδοσφαιρικό οικοδόμημα εισήλθε στον αστερισμό
της διαφθοράς και της διαπλοκής, όπως
ακριβώς και η πολιτική. Στην Κύπρο
πολιτική και ποδόσφαιρο θεωρούνται
πλέον αδέλφια δίδυμα ή καλύτερα σιαμαία. Όσοι για διάφορους λόγους επιχείρησαν να τα διαχωρίσουν έσπασαν τα
μούτρα τους και αποσύρθηκαν, άλλοτε
σιωπηλώς και ενίοτε με ξεχειλίζουσα
οργή. Το ποδόσφαιρο, λοιπόν, μπήκε
στη νομοτελειακή δίνη ότι, στην Κύπρο,
τα διαπλεκόμενα συμφέροντα κάπου τέμνονται, εξ ου και αλληλοκαλύπτονται,
κρύβοντας τις βρομιές κάτω από το χαλί
ή αφήνοντας τις ύποπτες υποθέσεις να
αραχνιάζουν σε σκοτεινά συρτάρια. Σιγά
– σιγά, το κυπριακό ποδόσφαιρο, με τα
φάλτσα σφυρίγματα όλων των εμπλεκομένων φορέων, τις απεχθείς οικονομικές

πάσες, τις περίεργες τρικλοποδιές, εντός
και εκτός επανορθωτικής, τα γελοία αυτογκόλ, τις στημένες φάσεις, τις παράξενες αποκρούσεις, τα φαρμακερά σουτ
ανήθικων παραγόντων, τις περίτεχνες
πολιτικοκομματικές σέντρες και προσφάτως με τις VARεμένες νοοτροπίες, έχει
απαξιωθεί πλήρως στη συνείδηση των
πολιτών. Ακριβώς όπως και η Πολιτική.
Προ του ορατού κινδύνου κατάρρευσης
του αξιακού συστήματος, η κατακρεουργημένη κοινωνία των πολιτών θέλει να
πιστεύει πως, με εισαγγελική παρέμβαση
στα άδυτα του ποδοσφαίρου, το μαχαίρι θα φθάσει μέχρι το κόκκαλο. Είναι
υπέρτατη ευθύνη της Γενικής Εισαγγελίας
να αποκαλύψει και να εξαρθρώσει τους
ισχυρούς δεσμούς πολιτικών ταγών και
ποδοσφαιρικών παραγόντων.
Είναι στα χέρια της Γενικής Εισαγγελίας
να αποδείξει ότι επιτέλους λειτουργούν
οι θεσμοί, εξαποστέλλοντας πίσω από τα
σίδερα της φυλακής τους ενόχους και
συνενόχους όλων των σκανδάλων που
καταδυναστεύουν την αιμάσσουσα Κύπρο.
*Δημοσιογράφος, πρόεδρος Ινστιτούτου
Ελληνικού Πολιτισμού www.iep.org.cy

Με την ανατολή του 2021 το ΕΤΕΚ ενδυναμώνει
την ψηφιακή του παρουσία
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΟΔΥΣΣΕΩΣ*

Τ

ο 2020 συμπληρώθηκαν 30
χρόνια από την ίδρυση του
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Τα 30 χρόνια
δράσης του Επιμελητηρίου το εδραίωσαν
στη συνείδηση της κοινωνίας και της
Πολιτείας ως μιαν ανεξάρτητη φωνή στο
τεχνικό και επιστημονικό γίγνεσθαι του
τόπου. Η ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας από το Επιμελητήριο προκύπτει
από την ίδια του τη φύση, ως ο κατ’ εξοχήν
επιστημονικός φορέας της χώρας, με
μέλη που καλύπτουν όλο το φάσμα της
μηχανικής επιστήμης, αλλά και ενόψει
των διαχρονικά πεπερασμένων πόρων
του Επιμελητηρίου σε αντιδιαστολή με τη
συνεχή ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας
των υπηρεσιών που προσφέρει προς
τα μέλη του και τους πολίτες.
Η διαρκής αύξηση των απαιτήσεων
καθιστά αδήριτη την ανάγκη αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής,
έχοντας υπόψη και τη ραγδαία εξέλιξη
της τεχνολογίας. Αρκεί κάποιος να αναλογιστεί πως εμβληματικά επιτεύγματα
στον τομέα της πληροφορικής έπονται
της ίδρυσης του ΕΤΕΚ (ο Tim Berners
Lee κατέθεσε την πρότασή του για τον
παγκόσμιο ιστό το 1989, η Google ιδρύθηκε το 1998, ενώ το Facebook το 2004).
Σήμερα, και ενώ είμαστε στα πρώτα βήματα της τέταρτης δεκαετίας μας,
συνεχίζουμε σταθερά τον ψηφιακό μας

μετασχηματισμό θέτοντας ωστόσο έναν
υψηλό στόχο: Όλες οι υπηρεσίες και
προϊόντα που προσφέρει το ΕΤΕΚ να
διατίθενται σύντομα διαδικτυακά.
Αξιολογώντας την επίδοσή μας έναντι
αυτού του στόχου, δεν μπορούμε παρά
να είμαστε περήφανοι.
Από τον Δεκέμβριο του 2020 το ΕΤΕΚ
έχει καθελκύσει τη νέα του ιστοσελίδα,
η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε
ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό αυτό.
H νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα χαρακτηρίζεται από σύγχρονο σχεδιασμό
και ευκολία στη χρήση. Η ιστοσελίδα
παρέχει πληροφορίες για την ιστορία, τις
δομές και αρμοδιότητες του ΕΤΕΚ και
είναι σημείο αναφοράς για τις παρεμβάσεις, ανακοινώσεις και εκδηλώσεις
που διοργανώνει το Επιμελητήριο και το
δίκτυο συνεργατών του. Επίσης, παρέχει
πλούσια καθοδήγηση για τις διαδικασίες και κριτήρια εγγραφής φυσικών και
νομικών προσώπων στο ΕΤΕΚ.
Στόχος μας είναι όπως η σελίδα καταστεί ο βασικότερος δίαυλος επικοινωνίας του ΕΤΕΚ με τα μέλη του αλλά
και την κοινωνία γενικότερα, και σημείο
αναφοράς για την εξυπηρέτησή τους.
Στην ιστοσελίδα συγκεντρώνονται
με τρόπο εύχρηστο και λειτουργικό
όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
το Επιμελητήριο προσφέρει προς το
κοινό και τα μέλη του. Οι κυριότερες
υπηρεσίες αφορούν:
• Κατάστημα μέσω του οποίου προσφέρεται η ευχέρεια αγοράς έγγραφων
βεβαιώσεων και εξουσιοδοτήσεων εντολέα σε ηλεκτρονική μορφή για φυσικά
πρόσωπα αλλά και για εταιρείες μελετών
εγγεγραμμένες στο ΕΤΕΚ, επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας των

μελών και εγγραφής στο ηλεκτρονικό
ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) ΕΤΕΚ.
• Ευχέρεια για υποβολή αίτησης εγγραφής φυσικών προσώπων και εταιρειών μελετών καθώς και ανανέωσης
εγγραφής εταιρειών μελετών.
• Πληρωμές για όλες τις υπηρεσίες
και προϊόντα που προσφέρει το ΕΤΕΚ.
• Υποβολή δήλωσης συμμετοχής
και καταβολής τέλους συμμετοχής σε
σεμινάρια.
• Εξόφληση τιμολογίων για προϊόντα
και υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΤΕΚ.
Στόχος, όπως το ΕΤΕΚ καταστεί παράδειγμα προς μίμηση στη μηχανογράφηση και γενικότερα στον εκσυγχρονισμό
των υπηρεσιών που προσφέρει προς
τα μέλη του και την κοινωνία.
Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα τη
βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του το
Επιμελητήριο έχει κάνει, επίσης, άλματα
στην εσωτερική του οργάνωση. Η προσπάθεια αξιοποίησης της τεχνολογίας
στις καθημερινές εργασίες του ΕΤΕΚ
είναι συνεχής, μέσω της αναβάθμισης
και διασύνδεσης των πληροφοριακών
του συστημάτων και της αξιοποίησης
της τεχνολογίας για βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας και των αιρετών
του σωμάτων. Σκοπός μας, μέσω και της
χρήσης μεταξύ άλλων και συστήματος
ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, είναι
όπως ο οργανισμός καταστεί σύντομα
περιβάλλον χωρίς χαρτί (paper less).
Παράλληλα, με στόχο τη βελτίωση
της επικοινωνίας του Επιμελητηρίου με
το κοινό, το ΕΤΕΚ διατηρεί σελίδες στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook,
Instagram, Youtube και LinkedIn, ενώ
όσα μέλη και πολίτες το επιθυμούν λαμβάνουν σε τακτική βάση ηλεκτρονικό

ενημερωτικό δελτίο, με ειδήσεις που
αφορούν εκδηλώσεις, παρεμβάσεις
και άλλες δράσεις του Επιμελητηρίου.
Το Επιμελητήριο ευελπιστεί μέσω
των πιο πάνω να αποτελεί στην πράξη,
και όχι μόνο στα λόγια, παράδειγμα προς
μίμηση όσων απαιτεί από το κράτος και
άλλους Οργανισμούς του τόπου.
Στα αμέσως επόμενα σχέδιά μας περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική έκδοση
της άδειας άσκησης επαγγέλματος για
φυσικά πρόσωπα και εταιρείες μελετών
και γενικότερα η περαιτέρω αναβάθμιση
του ηλεκτρονικού καταστήματος ΕΤΕΚ
με νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Το ΕΤΕΚ θα συνεχίσει να εντείνει την
προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών
που προσφέρει, αξιοποιώντας σε ακόμα
μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητες που
παρέχει η τεχνολογία με γνώμονα την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών του και του πολίτη. Αυτή παραμένει
η δέσμευσή μας.
* Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός
Μηχανικός, Μηχανικός Πληροφορικής,
Διευθυντής ΕΤΕΚ

Στόχος: Όλες οι
υπηρεσίες και
προϊόντα που
προσφέρει το ΕΤΕΚ
να διατίθενται
διαδικτυακά

Η καταστροφή μέσω της απαράδεκτης πενταμερούς
ΠΕΤΡΟΣ Θ.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Η

τουρκική διπλωματία ετοιμάζεται και πάλι να μας οδηγήσει
σε νέες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, ώστε ο έλεγχός της σε
ολόκληρη την Κύπρο να είναι πλήρης.
Παίζει πολύ έξυπνα το διπλωματικό της
παιγνίδι. Παροτρύνει τον νέο ηγέτη των
Τουρκοκυπρίων να τονίζει συνεχώς ότι
η προσπάθεια για εξεύρεση λύσης ΔΔΟ
έχει φτάσει στο τέλος της. Δεν μπορεί να
έχει αποτέλεσμα, επειδή, λέει, οι Ελληνοκύπριοι δεν μπορούν να δεχτούν την
ισότητα των Τουρκοκυπρίων και την άσκη-

ση αποτελεσματικής εξουσίας. Για τούτο
προτείνει λύση δυο κρατών ή χαλαρής
συνομοσπονδίας δύο κρατών.
Οι λαλίστατοι εκπρόσωποι του ΟΗΕ
τηρούν ανεξήγητη σιωπή. Αντίθετα είναι λαλίστατοι σε κάθε ενέργεια της κυβέρνησης της Κ.Δ., που δεν αρέσει στην
Τουρκία. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ έχει ήδη
αρχίσει να τονίζει σε όλους τους τόνους
ότι πρέπει ο ΠτΔ να ανταποκριθεί πρόθυμα στην πρόσκληση του Γ.Γ. και κυρίως
να δηλώσει με σταθερότητα, εμμονή και
επιμονή για να πείσει τον Γ.Γ. και την Ε.Ε.
ότι παραμένει προσηλωμένος στη λύση
ΔΔΟ, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ
και του πλαισίου Γκουτέρες.
Ήδη η τουρκική μανούβρα έφερε αποτέλεσμα. Εκεί που για χρόνια θεωρούσαμε τη λύση ομοσπονδίας ως οδυνηρό
συμβιβασμό για λύση, βρεθήκαμε στη
θέση να κάνουμε τη ΔΔΟ σημαία του

αγώνα μας, να διακηρύσσουμε την πίστη
μας σε αυτήν και να καλούμε εμείς την
Τουρκία να παραμείνει μέσα στα πλαίσια
που καθόρισε ο ΟΗΕ για ΔΔΟ. Ξεχνούμε
ότι η ΔΔΟ ήταν απαίτηση της Τουρκίας,
την οποία αποδεχτήκαμε σιγά-σιγά ως
αναγκαίο συμβιβασμό του ηττημένου, για
να διασώσουμε το κατεχόμενο έδαφος της
Κ.Δ. Τώρα όμως ορκιζόμαστε στο όνομα
της ΔΔΟ, επιμένουμε στη λύση ΔΔΟ και
καλούμε την Τουρκία σε συνομιλίες για
λύση.
Η τουρκική διπλωματία πέτυχε έναν
σημαντικό στόχο της. Ενώ εκείνη εισηγήθηκε την ΔΔΟ, ενώ αυτή ήταν η
απαίτησή της, που την υιοθέτησαν και τα
Η.Ε., παρουσιάζεται ότι δεν ενδιαφέρεται
για λύση ΔΔΟ. Εμείς όμως επιμένουμε. ΔΔΟ και ξερό ψωμί. Και όχι μόνο
επιμένουμε και απαιτούμε ΔΔΟ, αλλά
πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε

όλους, ότι αυτήν τη λύση μόνο θα διαπραγματευτούμε. Και τότε ο Ερντογάν
θα δώσει εντολή στον Τατάρ να κάμει
τη μεγάλη υποχώρηση και να αποδεχτεί την απαίτηση της «διοίκησης της
νότιας Κύπρου». Και μετά και ο Τατάρ
και τα Η.Ε. και η Ε.Ε. θα μας ζητούν
να κάμουμε κι εμείς υποχωρήσεις για
να καταλήξουμε σε λύση. Και τότε ο
ΠτΔ με την παρότρυνση των ηγεσιών
του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ θα εξεύρει
κι άλλες υποχωρήσεις, αν παρέμειναν
άλλες υποχωρήσεις, για να φτάσουμε
σε λύση. Στο σημείο αυτό η Τουρκία,
πιθανόν, θα αποδεχτεί κατάργηση των
εγγυήσεων και αποχώρηση του τουρκικού στρατού για «επανένωση» της
Κύπρου». Άλλωστε δεν τις χρειάζεται,
αφού επεμβαίνει όπου θέλει με την
ανοχή των μεγάλων δυνάμεων.
Αυτή όμως η επανένωση θα είναι η

νομιμοποίηση της διχοτόμησης, αφού
θα γίνει νόμιμο το παράνομο κατοχικό καθεστώς για να επανενωθεί με «το
κρατίδιο του νότου». Οι άσπονδοι φίλοι
μας, τα ΗΕ, η Ε.Ε. και οι εγγυήτριες δυνάμεις και οι ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ
θα πανηγυρίζουν για την επανένωση
της Κύπρου σε ΔΔΟ.
Κι όταν σταματήσουν οι πανηγυρισμοί
για τη λύση, θα ανακαλύψουμε ότι η επανένωση θα έχει καταργήσει την Κ.Δ. Οι
Έλληνες πολίτες της Κ.Δ. θα διαπιστώσουμε ότι ανήκουμε στην ελληνοκυπριακή
πολιτεία της ΔΔΟ. Θα είμαστε Ευρωπαίοι
πολίτες ενός ανύπαρκτου κράτους, χωρίς
διεθνή υπόσταση, χωρίς δικαίωμα λόγου,
αφού θα πρέπει καθετί που έχει σχέση
με τη διεθνή υπόσταση της ΔΔΟ, της
Ε.Ε. και του ΟΗΕ να αποφασίζεται από
την κεντρική κυβέρνηση, στην οποία θα
κυριαρχεί το ΒΕΤΟ της Τουρκίας.

Έτσι η Τουρκία θα πετύχει τον τελευταίο
της στόχο, την κατάργηση της Κ.Δ. Και θα
δέχεται τον διεθνή έπαινο για την υποχώρησή της να αποδεχτεί κατάργηση των
αχρείαστων εγγυήσεων και να αποδεχτεί
το επίμονο αίτημα της ελληνικής πλευράς
για λύση ΔΔΟ. Κι εμείς θα ψάχνουμε τις
περιουσίες μας στο νόμιμα κατεχόμενο
τμήμα της Κύπρου, θα ζητούμε άδεια να
επισκεφτούμε τα σπίτια μας, θα μπορούμε
όμως άνετα να κάνουμε τις διακοπές μας
στα κλεμμένα ξενοδοχεία μας, που θα τα
ανακαινίσουν οι σφετεριστές. Και πιθανόν
η περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου να
περιέλθει υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση.
Θα σώσουμε έτσι και την Αμμόχωστο,
όπως θα περηφανεύονται εκείνοι που για
μερικές μέρες θα πανηγυρίζουν για τη
λύση. Γιατί σύντομα θα αντιληφθούν τις
απαράδεκτες πρόνοιες της λύσης, που
από καιρό οραματίζονται.

Της Κυριακής
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Ο Κανλί γράφει
για βρετανικό
σχέδιο για
την Κύπρο

47 ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΆ...

Ρωτήθηκε η κυπριακή Κυβέρνηση να απαντήσει; O αρθρογράφος Γιουσούφ Κανλί υποστηρίζει ότι κυκλοφορεί βρετανικό σχέδιο μετά την
επίσκεψη του Ντόμινικ Ράαπ στην Κύπρο και
αναφέρεται και σε άρθρο 4 τού εν λόγω σχεδίου.
Πάντως, η ορολογία που χρησιμοποιείται «κυριαρχία κοινοτικού κράτους» είναι βρετανική
και πάει πίσω στον Μακμίλαν το 1958. Προσπαθούν να ξεγελάσουν τους Ελληνοκύπριους
με νέα εποικοδομητική ασάφεια και να ικανοποιήσουν τους Τούρκους! Με ραχοκκοκαλιά,
βέβαια, τη βρετανο-τουρκική ΔΔΟ. Δίχως
αυτήν, δεν μπορούν να σχεδιάσουν τίποτα.
Να ερωτηθεί και ο λαλίστατος Ύπ. Αρμοστής,
Σ. Λίλι, που μας είπε να βρούμε τρόπο λύσης
μεταξύ ομοσπονδίας και δύο κρατών. Πράγματι, έφερε μαζί του τέτοιο σχέδιο ο Ράαπ; Αν ναι,
γιατί το διαβάζουμε από τον Κανλί και όχι από
τον Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της ΚΔ
ή το Προεδρικό ή τον ΥΠΕΞ Χριστοδουλίδη;
Φανούλα Αργυρού

Τη γλώσσα
μού έδωσαν...
Greeklish;
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας ήταν
η 9η Φεβρουαρίου. Με αυτήν την αφορμή, θα
ήταν χρήσιμο να επιδοθούμε σε έναν ευρύτερο
προβληματισμό για τη χρήση (και συχνά την
κακοποίηση) της ελληνικής γλώσσας απ’ όλους
μας εδώ στην ελληνική βραχονησίδα μας. Έχοντας στο μυαλό και τις θλιβερότατες αποτυχίες
των μαθητών μας, ειδικά στα Νέα Ελληνικά,
όπου συνήθως πατώνουν στις Παγκύπριες
Εξετάσεις. Η γλωσσική μας φτώχια εμφανίζεται
σε όλη της την έκταση ακόμα και στις δηλώσεις
και τις συζητήσεις με τη συμμετοχή πολιτικών
και άλλων δημοσίων προσώπων. Στα ρεπορτάζ
των δελτίων ειδήσεων, αλλά και σε διάφορα
προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών, τα
γλωσσικά ολισθήματα και η έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων από δημοσιογράφους και
παρουσιαστές προκαλούν συχνές ανυψώσεις
των τριχών της κεφαλής. Από τα πιο συνηθισμένα γλωσσικά μαργαριτάρια που ακούμε είναι οι
παρατονισμένες λέξεις, όπως «οι προέδροι» (ως
εάν η ονομαστική ενικού να είναι «ο προέδρος»), οι δημάρχοι, οι επάρχοι, οι υπαλλήλοι,
οι κατοίκοι, οι ενόχοι, οι ανέμοι, οι πολέμοι και
τα λοιπά. Ακούς και κάτι γενικές, που σου έρχεται γέλιο: Των πέτρων (ονομαστική οι πέτρες),
των πόρτων (ονομ. οι πόρτες), ενώ παρόμοιας
μεταχείρισης τυγχάνουν και τα ρήματα, όπως το
«ανήκε», που πολλοί το εκφέρουν ως «άνηκε»,
πιστεύοντας προφανώς ότι δίνουν έτσι μεγαλύτερη έμφαση στην... παρελθοντική του ιδιότητα.
Όσο για την τάση μας να παρεμβάλλουμε
ξενικές λέξεις στα κείμενά μας παίρνει όλο και
μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι τεχνολογικές
εξελίξεις είναι ραγδαίες. Αρκετοί νέοι γράφουν
επίσης στα λεγόμενα Greeklish, δηλαδή ελληνικές λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, γιατί είναι
γρηγορότερα στην πληκτρολόγηση και δεν
υπάρχει λόγος να έχουν... σωστή ορθογραφία.
Ναι μεν ο Οδυσσέας Ελύτης έγραψε «Τη γλώσσα μού έδωσαν ελληνική», αλλά οι σύγχρονοι
Έλληνες νέοι προτιμούν το «Τη γλώσσα μού
έδωσαν... Greeklish»!
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ
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Μα τι ταχύτητα δράσης, ρε παιδί
μου, αυτή η Βουλή μας. Σαράντα
επτά συναπτά έτη μετά την εισβολή,
αποφάσισε την οικονομική στήριξη
των προσφύγων, μέσω νόμου που
προβλέπει την καταβολή εισφοράς
0,4% στις μεταβιβάσεις ακινήτων,
στις ελεύθερες περιοχές. Στόχος να
στηριχθούν οι ιδιοκτήτες κατεχόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας, μέσω του
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών,
ώστε να αποτραπεί και το ξεπούλημα των προσφυγικών περιουσιών
στην «επιτροπή αποζημιώσεων»
των κατεχομένων.
Λίγο πριν από την αυτοδιάλυσή

της, για τις εκλογές του Μαΐου, η
Βουλή είπε να κάνει ένα... ψυσιηκό
για τους καημένους τους πρόσφυγες. Έπεφταν ήδη σκιές πάνω στη
Βουλή, με τη λίστα Γιωρκάτζη και
την ανάμειξη μελών της στο σκάνδαλο των διαβατηρίων, ε, είπαν να
αλλάξουν κάπως το βαρύ κλίμα με
μια πράξη φιλολαϊκή, φιλοπροσφυγική. Τη σχετική πρόταση νόμου
υπέβαλαν τα κόμματα του... νέου
φλερτ της πολιτικής σκηνής, ΔΗΣΥ
και ΕΔΕΚ, αλλά την ψήφισαν όλα τα
κόμματα. Και οι 48 παρόντες βουλευτές τάχθηκαν υπέρ. Ένας αριθμός που, ως εκ συμπτώσεως, μας

θυμίζει τα 47 χρόνια απραγίας που
πέρασαν χωρίς την πραγματική
στήριξη των προσφύγων, οι οποίοι
επωμίστηκαν το κύριο οικονομικό,
αλλά και κοινωνικό και ψυχολογικό
βάρος των συνεπειών της εισβολής. Οι βουλευτές παραδέχθηκαν
ότι, αν η Πολιτεία ενεργούσε με
παρόμοιο τρόπο από την επομένη
της εισβολής, ώστε να αποδοθεί η
υπεραξία την οποία απέκτησαν στις
ελεύθερες περιοχές τα τεμάχια που
πωλούνται σήμερα, θα ήταν άλλη
η κατάσταση του προσφυγικού
κόσμου. Όπως ανέφερε ο Αβέρωφ
Νεοφύτου, τα ποσά που προβλέπε-

ται να εισπράσσονται μέσα από τη
νέα νομοθεσία, θα είναι γύρω στα
16-20 εκατομμύρια ευρώ. «Δεν
είναι και ασήμαντα», σημείωσε.
Εντάξει, κύριε Φούλη μου. Αλλά
φανταστείτε πόσα περισσότερα θα
έμπαιναν στο προσφυγικό ταμείο,
αν το κράτος έπαιρνε ένα ποσοστό
από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια
των «χρυσών» διαβατηρίων, που
τσέπωναν οι ντιβέλοπερς και
διάφοροι άλλοι. Πέστε, τουλάχιστον,
και μια συγγνώμη στους πρόσφυγες, που τους κοροϊδεύετε όλοι, όλα
αυτά τα χρόνια...

Μπεκατώρου (δυστυχώς τα
αδικήματα τα οποία κατήγγειλε
έχουν πλέον παραγραφεί και η
Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρέμβει με την άσκηση ποινικής
δίωξης). Την ακολούθησε, στον
τομέα του θεάτρου, η Ζέτα Δούκα,
που κατήγγειλε την εξευτελιστική
συμπεριφορά την οποία υπέστη
από τον γνωστό ηθοποιό και
σκηνοθέτη Γιώργο Κιμούλη. Τότε
άνοιξαν και άλλα στόματα στον
καλλιτεχνικό χώρο. Για σεξουαλική παρενόχληση καταγγέλθηκαν οι ηθοποιοί και σκηνοθέτες
Κώστας Σπυρόπουλος, Πέτρος
Φιλιππίδης και Παύλος Χαϊκά-

λης. Άνθρωποι που εισέπρατταν
το χειροκρότημα του κοινού,
τώρα εισπράττουν αποδοκιμασίες
και απέχθεια. Στο μεταξύ, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Γιώργος
Θεοφάνους δήλωσε ότι αν ανοίξει και η «υπόθεση τραγούδι»,
θα ακουστούν πολύ χειρότερα
πράγματα. Και στην Κύπρο έχουν
ήδη γίνει κάποιες καταγγελίες
στον χώρο του αθλητισμού, αλλά
και του θεάτρου. Σημασία έχει
ότι άρχισαν να ανοίγουν στόματα.
Φαίνεται πως ήρθε η ώρα της
«κάθαρσης», όπως στις αρχαίες
τραγωδίες...

στη Γ’ Κατηγορία αυτήν τη φορά.
Η αξιοπιστία του ποδοσφαίρου
κείτεται ήδη σε ερείπια.
Μόλις πρόσφατα το κράτος έφθασε
στο χείλος της κατάρρευσης, με την
περιπέτεια του Προϋπολογισμού.
Η αντιπαράθεση Κυβέρνησης και
Γενικού Ελεγκτή έφθασε στα άκρα,
προκαλώντας ανησυχητικές ρωγμές
στο οικοδόμημα της εμπιστοσύνης
του κοινού προς τη χρηστή διοίκηση.
Η σημαντική μεταρρύθμιση της
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και

αυτή υπό κατάρρευση.
Για να μην πάμε και λίγο πιο πίσω,
στην κατάρρευση του Συνεργατισμού και της Λαϊκής.
Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε
τις αέναες προσπάθειες κάποιων
να κατεδαφίσουν την Κυπριακή
Δημοκρατία, εν ονόματι μιας λύσης
που θα καταρρεύσει όταν το αποφασίσει η Τουρκία.
Τελικά είμαστε κράτος υπό κατάρρευση;

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
επίσης φιλοδοξεί να κατακτήσει.
Όσο για τα... γήινα σχέδιά
του, ο ισλαμοφασίστας δεν
παρέλειψε να παραλάβει
και πάλι την Κύπρο και την
Ελλάδα. Σε ένα νέο παρανοϊκό σόου, «έθαψε» οριστικά τη
λύση ομοσπονδίας. «Απ’ εδώ
και πέρα δεν υπάρχει άλλη
διέξοδος στην Κύπρο, εκτός
από τη λύση των δυο κρατών.
Θέλετε το δέχεστε, θέλετε όχι.
Δεν υπάρχει πια ομοσπονδία.

Ξεχάστε την»! Την ίδια ώρα ο
Ερντογάν έκανε και απευθείας
επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό, προειδοποιώντας
τον ότι τώρα «θα γνωρίσει
καλά τους τρελούς Τούρκους».
Ο ίδιος το είπε αυτό. «Τους
τρελούς Τούρκους». Οπότε,
με βάση και τα εξαγγελθέντα
σχέδιά του για σεληνιακές
κατακτήσεις, μπορούμε με
πλήρη βεβαιότητα να πούμε
ότι ο Ταγίπ... σεληνιάζεται!
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ΌΤΑΝ ΆΝΟΙΞΕ Η ΚΡΥΦΉ ΑΥΛΑΊΑ...
ΝΕΑΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ: Ηθοποιός
σημαίνει φως!
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Εντάξει. Σβήσε
το φως κι έλα στο κρεβάτι μου!
Κάπως έτσι θα μπορούσε να
αποδοθεί συνοπτικά η εικόνα που
επικρατεί αυτήν την ώρα στον
χώρο του ελληνικού θεάτρου,
όπου άνοιξε μια κρυφή αυλαία
και βλέπουμε να συμβαίνουν
φοβερά πράγματα από γνωστούς
θεατρανθρώπους. Εκμεταλλεύθηκαν την ισχύ και την εξουσία τους
για να διαπράξουν σεξουαλική
παρενόχληση και να ασκήσουν
βία σωματική, λεκτική και ψυχο-

λογική, με πολλούς ηθοποιούς να
περνούν το δικό τους προσωπικό
δράμα.
Δεν είχε σημασία ποιο έργο ανέβαζε ο σκηνοθέτης (σκηνο-θύτης,
για την ακρίβεια). Σημασία είχε
ότι, όταν ανέβαζε το έργο, κατέβαζε
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
ενίοτε κατέβαζε και το παντελόνι
του. Στο όνομα της τέχνης, τάχα.
Αξίζει κάθε έπαινος και θαυμασμός για τις κοπέλες που βρήκαν
την ψυχική δύναμη και βγήκαν
επωνύμως για να καταγγείλουν
τα όσα εξευτελιστικά βίωσαν. Τη
μεγάλη αρχή έκανε η πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας Σοφία

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΡΡΕΎΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΊΣΕΙΣ
Αλήθεια, δεν έμεινε και δεν θα μείνει τίποτε όρθιο σ’ αυτόν τον τόπο;
Μαζί με το πρωτοφανές σκάνδαλο
των διαβατηρίων και την παταγώδη
κατάρρευση της «βιομηχανίας»
εύκολου και τεράστιου κέρδους,
κατέρρευσε και η εικόνα της χώρας
στο εξωτερικό. Γύρω μας εκτυλίσσεται μια βαθιά ηθική κρίση, που
έχει διαβρώσει θεσμούς οι οποίοι
επίσης έχουν καταρρεύσει ή ταρακουνιούνται επικίνδυνα.
Ναι, δεν έμεινε τίποτε όρθιο σ’

αυτόν τον τόπο. Στην κυριολεξία
δεν έμεινε όρθιο. Μέχρι και έργα
πολιτιστικής αξίας κατεδαφίζονται
από «ιερές» μπουλντόζες.
Στο σκηνικό των καταρρεύσεων
και κατεδαφίσεων έχει προστεθεί
και η κατάρρευση της Επιτροπής
Δεοντολογίας και Προστασίας του
Αθλητισμού, η οποία διερευνούσε
το φαινόμενο της διαφθοράς στην
μάππαν. Σαν κερασάκι στην τούρτα,
ήρθαν και νέες καταγγελίες για
στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια,

ΜΠΟΞΕΡ

ΣΟΥΛΤΆΝΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΖΌΜΕΝΟΣ
Με τη βοήθεια του Αλλάχ, θα
στείλει και άνθρωπο στη Σελήνη
ο Ερντογάν! Όπως ανακοίνωσε
ο ίδιος, το 2023, στα 100 χρόνια
από την ίδρυση του τουρκικού
κράτους, θέλει να εκτοξεύσει τον
πρώτο τουρκικό πύραυλο στη
Σελήνη και έπειτα να στείλει εκεί
τον πρώτο Τούρκο αστροναύτη. Ο πύραυλος θα ονομαστεί,
φαντάζομαι, «Πορθητής», το
αγαπημένο όνομα του σουλτάνου. Άλλωστε ο ίδιος επανειλημμένα έχει ταυτίσει τον εαυτό του

με τον Μωάμεθ τον Πορθητή της
Κωνσταντινούπολης. Τον άνθρωπο στη Σελήνη θα τον στείλει,
προφανώς, όταν αυτή θα βρίσκεται σε φάση... ημισελήνου. Η
ανακοίνωση του Ερντογάν προκάλεσε και τα ειρωνικά σχόλια
της τουρκικής αντιπολίτευσης.
«Πήρε φόρα και πετάει πια στο
φεγγάρι!», ανέφερε εκπρόσωπος
του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού
Κόμματος. Και όχι μόνο στο φεγγάρι, λέω εγώ. Επόμενος στόχος
είναι και τα... άστρα. Τα άστρα της

ΈΡΩΤΑΣ ΣΤΑ
ΧΡΌΝΙΑ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ
Του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα, ευκαιρία να κάνουμε
κάποιες σκέψεις περί έρωτος την εποχή του κορωνοϊού. Είναι αλήθεια ότι η πανδημία, που επηρέασε όλους
τους τομείς του ανθρώπινου
βίου, έχει τις συνέπειές της
και στον έρωτα.
Ιδιαίτερα για τους... φρεσκοερωτευμένους είναι
πιο δύσκολα τα πράματα.
Στην αρχή ακόμη της γνωριμίας τους δεν μπορούν
να κάνουν όσα θα έκαναν
υπό φυσιολογικές συνθήκες. Να βρεθούν όποτε
θέλουν για να γνωριστούν
καλύτερα, να βγούνε για
ποτό ή για φαγητό, να
χορέψουνε σε κλαμπ. Το
φλερτ μεταφέρθηκε πια
στον ψηφιακό κόσμο.
Ραντεβουδάκι μέσω skype
και smartphone, φλερτ
μέσω facebook και όχι
face to face. Το πολύ-πολύ
να δώσουνε και κανένα
ραντεβού σε... υπεραγορά,
στον διάδρομο ανάμεσα
στα μακαρόνια και τα κουτοτσάρτελλα.
Και ένας τηλεφωνικός
διάλογος μεταξύ ερωτευμένων:
- Αγάπη μου, σε πεθύμησα
και θέλω να συνευρεθούμε. Τι μήνυμα να στείλω
στο κινητό;
- Στείλε τον αριθμό 6.
Για φυσική άσκηση. Θα
γυμναστούμε μαζί... στο
κρεβάτι.
Για κάποιους διακριτικούς
και ρομαντικούς, η πρόταση για σεξ θα μπορούσε
να γίνεται με υπαινιγμό:
«Μωρό μου, είσαι για
ένα... εμβόλιο;».
Και αν δεν μπορείτε να συναντηθείτε σήμερα, για να
γιορτάσετε μαζί τον Άγιο
Βαλεντίνο, στείλτε της μιαν
ανθοδέσμη και ένα αρκουδάκι... με drone. Οι νέες
κορωνοσυνθήκες, πάντως,
ευνοούν νέες δικαιολογίες
για άπιστους συζύγους που
τους πιάνει στα πράσα η
γυναίκα τους: «Σόρι, αγάπη
μου, ξεγελάστηκα. Κάτω
από τη μάσκα της, νόμιζα
πως ήσουνα εσύ»!
Κακά τα ψέματα, αλλά στο
κρεβάτι θα κόβεται κάθε
ερωτική διάθεση όταν
εκείνη σου πει: «Πήγαινε
πρώτα να φέρεις το rapid
test που έκανες».
Εντάξει, παιδιά, είναι
δύσκολα τα πράματα, αλλά
lockdown δεν σημαίνει
και... fuckdown!
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ
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Τα κόμματα εξουσίας στο μαυσωλείο του χρόνου
ΔΡ ΔΏΡΟΣ ΠΑΦΊΤΗΣ*

Έ

χουμε μια νέα πραγματικότητα, η
ιστορία της ανθρωπότητας σήμερα
διανύει μια νέα περίοδο όπου ένα
μεγάλο μέρος από τους παράγοντες οι
όποιοι καθορίζουν τη ζωή, με κύριους
την οικονομία (τις αγορές) και την επικοινωνία, έχουν φύγει από τα ιστορικά
κράτη, το κράτος έθνος που προστάτευε τα
σύνορα, προστάτευε την οικονομία του, και
έχουν αναπτυχθεί οριζόντια σε διακρατικό
πλανητικό επίπεδο. Στον αντίποδα έχουμε μια κοινωνία, ένα αξιακό σύστημα και
ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ανάγεται
στον 18ον αιώνα, που οικοδομήθηκε με
άλλες προσλαμβάνουσες και για άλλους
λόγους. Τότε δεν υπήρχε κοινωνία για να
διεκδικήσει ή να αλλάξει τα πράγματα, οι

κοινωνίες αρκούνταν στο να τους προσφέρει
κανείς την ατομική τους ελευθερία, να τους
απαλλάξει δηλαδή από το καθεστώς του
δουλοπάροικου, και από την άλλη μεριά
να δημιουργηθεί η εσωτερική αγορά, ώστε
να αναπτυχθεί εκεί η αστική οικονομία.
Αυτό έχει τελειώσει και έχουμε σήμερα
αυτήν την αντίφαση, οι ισορροπίες που
παράγονταν μέσα στο κράτος (επειδή οι
κύριοι συντελεστές λειτουργούσαν εντός
του κράτους) δεν μπορούν πια να παραχθούν, διότι οι μεν κινούνται σε διακρατικό
πλανητικό επίπεδο και οι δε παραμένουν
εγκλωβισμένοι εντός συνόρων. Από τη μια
πλευρά έχουμε τις αγορές που έρχονται
μέσα με όρους δύναμης και φεύγουν χωρίς να τους ενδιαφέρει να παραμείνουν
και να δημιουργήσουν παραχωρήσεις
με όρους συνοχής αν υπάρξει κοινωνική
αντιπαράθεση (και αιματοχυσία να γίνει
απλώς θα φύγουν), δεν τους ενδιαφέρει
αυτό που ενδιέφερε την κλασική αστική
οικονομία. Και από την άλλη πλευρά
έχουμε τις κοινωνίες που γνωρίζουν τον
παραδοσιακό τρόπο να αντιδρούν, δηλα-

δή να κατεβαίνουν στους δρόμους ή να
απεργούν, χωρίς να έχουν όμως πολιτική
δυνατότητα. Όταν λοιπόν κάποιοι παράγοντες μεταβαίνουν στο μέλλον όπως είναι
οι αγορές και η επικοινωνία και κάποιοι
άλλοι μένουν στο παρελθόν, εκείνοι που
κερδίζουν στις σχέσεις δύναμης αλλά και
στους επιμέρους συσχετισμούς είναι αυτοί
που μεταβαίνουν στο μέλλον. Η δύναμη των
αγορών δεν είναι πρωτογενής, είναι όμως
υπερβάλλουσα και ηγεμονική, ακριβώς
επειδή το αξιακό και πολιτικό περιβάλλον
μέσα στο οποίο λειτουργούν έμεινε στο
παρελθόν και το ελέγχουν.

Ας δούμε λοιπόν πού βρίσκουμε τις
εξαγορασμένες κομματικές ηγεσίες, που
θα έπρεπε να είναι οι προστάτες της κοινωνίας, σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα.
Παραμένουν εμμονικά, Αριστερά και
Δεξιά, προσκολλημένες στο παρελθόν,
στο σύστημα που επεξεργάσθηκαν κατά
την έξοδο από τη φεουδαρχία και του
οποίου η εφαρμογή και ο κύκλος ολοκληρώθηκε προς το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου. Το ενδιαφέρον, εν προκειμένω,
είναι ότι υποστηρίζουν πως η εποχή μας
αποτελεί όχι φάση στην εξελικτική πορεία του κοινωνικού ανθρώπου, αλλά το
τέλος της ολοκλήρωσής της. Επομένως,
μέλλον γι’ αυτούς δεν υπάρχει, ζουν στο
σήμερα με παρελθοντικούς όρους και, ως
εκ τούτου, λύσεις στα προβλήματα αναζητούν στο πλαίσιο του παρόντος πολιτικού
συστήματος και όχι με την υπέρβασή του.
Κατά την δική τους βρεφική αντίληψη
της πραγματικότητας ζούμε την πλέον
ολοκληρωμένη εκδοχή της δημοκρατίας
(τρομάρα τους) και η όποια αμφισβήτηση
του παρόντος πολιτικού συστήματος εί-

ναι αναπόφευκτα μια οπισθοδρόμηση. Η
κοινωνία μέσα από τέτοιες προσεγγίσεις
έχει περιέλθει σε πολιτική αδυναμία. Έχει
ενδιαφέρον όμως να επισημάνουμε ότι,
παρ’ όλον ότι ο λαός δεν κυβερνάει, δεν
παράγει πολιτικές (δεν συμμετέχει στην
πολιτική διαδικασία), ο πολιτικά συντεταγμένος λόγος για τα κακώς έχοντα των
πολιτικών πεπραγμένων τού αποδίδει
ολοκληρωτικά την ευθύνη.
Η προσέγγιση του πολιτικού συστήματος
είναι άκρως συντηρητική και οπωσδήποτε
ανοίκεια προς τις εξελίξεις που έχουμε
επισημαίνει πιο πάνω. Εν κατακλείδι, Δεξιά
και Αριστερά αρκούνται στη διακομματική τους επίπλαστη αντιπαράθεση, αφού
ακόμη τους αποφέρει καρπούς, ανίκανες
να μεταβούν και να προσαρμοστούν στη
νέα τάξη πραγμάτων. Θα υποστηρίζαμε
με ασφάλεια ότι και οι δύο έχουν μεταβληθεί, αμέσως ή εμμέσως, σε υπηρέτες
των αγορών και διακινητές της πολιτικής
συναίνεσης, που οι αγορές χρειάζονται
εκεί όπου προκαλούνται εντάσεις.
Ίσως κάποιος να ανέμενε την κα-

θυπόταξη της Δεξιάς στον ηγεμονισμό
των αγορών, όμως τι να πούμε για την
Αριστερά που εξ-ιδρύσεώς της συνέδεσε
το πρόταγμά της με την απελευθέρωση
του ανθρώπου από τα δεσμά της φεουδαρχίας (η ατομική ελευθερία) και με
την οικοδόμηση σειράς θεσμικών και
άλλων προϋποθέσεων (τα κοινωνικοπολιτικά δικαιώματα). Προφανώς όλα
αυτά τα ιδεώδη και οι αξίες έχουν εδώ
και κάποια χρόνια θυσιαστεί στον βωμό
τού φάγε-φάγε. Αν και από διαφορετική
αφετηρία, οι πυλώνες του πολιτικού μας
συστήματος, τα κόμματα εξουσίας (Δεξιά,
Κεντροδεξιά και Αριστερά), έχουν χάσει
παντελώς τον προσανατολισμό τους. Η
ιστορία και οι σημερινές πραγματικότητες
αποτελούν το κλειδί για την κατανόηση του
καταντήματός τους και, κατ’ επέκτασιν, της
περιέλευσής τους εν γένει στο μαυσωλείο
του χρόνου. Μόνη διέξοδος, η κοινωνία
των πολιτών να ξαναπάρει την ιδιοκτησία
του πολιτικού συστήματος.
*Υποψήφιος βουλευτής Πάφου
ΕΔΕΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Η Τουρκία αποτελεί μείζονα απειλή για
το Ισραήλ, την Κύπρο και την περιοχή

Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης,
μεταβαίνει σήμερα στο Ισραήλ, ύστερα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού, Βενιαμίν Νετανιάχου.
Αναμένεται ότι θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Κυπριακό και
η επιδιωκόμενη λύση, οι διμερείς σχέσεις, η επικρατούσα
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, κ.λπ. Η επίσκεψη του
Προέδρου στη γειτονική, φίλη χώρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία
μετά τις δραματικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Μέση
Ανατολή, εξαιτίας και των «Συμφωνιών Αβραάμ» του Ισραήλ
με αραβικές χώρες και της επιθετικής προβολής ισχύος
από την Τουρκία,
σε συνάρτηση
Η Ιερουσαλήμ δεν ξεχνά: προς την εκλογή
Τις αμέτρητες υβριστικές Μπάιντεν.
Η Τουρκία
επιθέσεις Ερντογάν
επιχειρεί διπλωματικά ανοίγματα
εναντίον του Ισραήλ
προς τις ΗΠΑ, την
και ηγετών του. Την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ.
απειλή ότι η Τουρκία θα
πονηρή πρότακατακτήσει το Τελ Αβίβ και Η
ση του Τούρκου
«θα απελευθερώσει την
Υπουργού Άμυνας
Ιερουσαλήμ». Τη φιλοξενία για τους ρωσικούς
S-400 δεν έπεισε
τρομοκρατών της Χαμάς
τους Αμερικανούς.
στην Τουρκία. Την ενίσχυση Εξάλλου, η σκαιά
και υβριστική
του πολιτικού Ισλάμ. Τις
επίθεση εναντίπολεμικές απειλές της
ον του Γάλλου
εναντίον της Ελλάδος, της Προέδρου και
του ΠρωθυπουρΚύπρου και της Αιγύπτου γού της Ελλάδος,
την περ. Τετάρτη,
ξεσκεπάζει ακόμα
μια φορά την ανακολουθία, την αλαζονεία και την ασίγαστη επιθετικότητα της Τουρκίας κατά πάντων. Η τουρκική
κυβέρνηση απαιτεί και την πίτα των σχέσεών της με τις
ΗΠΑ, την ΕΕ, τη Γαλλία και την Ελλάδα a la carte και με
τουρκικούς όρους. Και τον γκρίζο Τούρκο σκύλο, χορτάτο.
Η πολιτική του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, Μπάιντεν,
ανησυχεί ιδιαίτερα την Τουρκία. Για μια τετραετία και
πλέον, ο Ερντογάν απήλαυε ξεχωριστής και ανεξήγητης
εύνοιας από τον απελθόντα Πρόεδρο Τραμπ. Τώρα, τα
πράγματα φαίνονται να αλλάζουν. Τον περ. Δεκέμβριο,
σε συνομιλία του με δημοσιογράφους της «New York
Times», ο Μπάιντεν είχε δηλώσει ότι θα ακολουθούσε
μια διαφορετική πολιτική έναντι του Ερντογάν, ο οποίος
«πρέπει να πληρώσει το τίμημα», ειδικά μετά την αγορά
των ρωσικών πυραύλων S-400. Ο Ερντογάν ανησυχεί
και για έναν άλλο λόγο: Η ομάδα Μπάιντεν περιλαμβάνει
αρκετά στελέχη εβραϊκής καταγωγής.
Ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, Μπλίνκεν, εμφανίζεται
έκδηλα κατά της Τουρκίας, την οποία χαρακτήρισε ως
«δήθεν στρατηγικό σύμμαχο». Έτσι η Άγκυρα επιχειρεί
αναγνώριση εδάφους στην Ουάσιγκτον και υπάρχει λόγος:
Το Ισραήλ είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος και φίλος των

ΗΠΑ στην περιοχή μας. Τις τελευταίες εβδομάδες, πληροφορίες και αναλύσεις στον ισραηλινό Τύπο και δεξαμενές
σκέψης αναφέρονται σε συνεχείς κρούσεις της Τουρκίας
προς την Ιερουσαλήμ, για βελτίωση των σχέσεων των δύο
χωρών. Εντούτοις, διακεκριμένοι Ισραηλινοί αναλυτές και
ακαδημαϊκοί συνιστούν προς την κυβέρνηση της χώρας
άκρα προσοχή στις επιτηδευμένες τουρκικές γαλιφιές.
Το Ισραήλ θεωρεί μεν την Τουρκία ως μεγάλη χώρα,
με την οποία ακόμα διατηρεί εμπορικές και άλλες σχέσεις. Οι διπλωματικές σχέσεις, όμως, είναι στον πάγο. Η
Ιερουσαλήμ δεν ξεχνά: Τις αμέτρητες υβριστικές επιθέσεις
Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ και ηγετών του. Την απειλή
ότι η Τουρκία θα κατακτήσει το Τελ Αβίβ και «θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ». Τη φιλοξενία τρομοκρατών της
Χαμάς στην Τουρκία. Την ενίσχυση του πολιτικού Ισλάμ.
Επίσης, το Ισραήλ δεν ξεχνά τις πολεμικές απειλές
της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος, της Κύπρου και της
Αιγύπτου, φίλων και συμμάχων του. Τη χρησιμοποίηση
τρομοκρατών στη Συρία, στη Λιβύη και στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ. Τις τουρκικές παρεμβάσεις στα Παλαιστινιακά
εδάφη, στον Λίβανο, στο Ιράκ, στη Σομαλία, ακόμα και
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Την υποκίνηση, με το Κατάρ,
και χρηματοδότηση ισλαμιστών φονταμενταλιστών.
Είναι συχνά τα δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο και
δεξαμενές σκέψης ότι η Τουρκία είναι εχθρική προς το
Ισραήλ, το οποίο ενοχλείται από την επιθετική προβολή
ισχύος από την Τουρκία στην περιοχή τής Αν. Μεσογείου,
στη Βόρεια Αφρική και στα Βαλκάνια. Το Ισραήλ πιστεύει
ότι η φιλοδοξία της Τουρκίας να ενεργεί ως περιφερειακή
δύναμη απειλεί ευθέως και τα εθνικά συμφέροντά του
όσον αφορά την ενέργεια, την ασφάλεια, την τρομοκρατία
και τις εξελίξεις στη Μέση και ευρύτερη Ανατολή.
Όμως, τον τελευταίο καιρό, χάρη σε άριστη διπλωματική
μεθόδευση της Ιερουσαλήμ, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή
έχουν αποκτήσει μια νέα, δυναμική γεωπολιτική διάσταση, μετά τα επιτυχή και ελπιδοφόρα ανοίγματα του Ισραήλ
προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία,
το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, διά των «Συμφωνιών Αβραάμ».
Το Ισραήλ δεν είναι πλέον απομονωμένο αλλά διπλωματικά, πολιτικά ενισχυμένο, αφού διέρρηξε το αντιϊσραηλινό
αραβικό μέτωπο. Γι’ αυτό δεν βιάζεται να αναθερμάνει τις
σχέσεις με μιαν αλλοπρόσαλλη και απειλητική Τουρκία.
Όπως επισημαίνει ο Ισραηλινός αναλυτής, Jonathan
Spyer («The Jerusalem Post», 28/1/2021), το Ισραήλ
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό έναντι της Τουρκίας.
Πρώτον, να διερευνήσει τις πραγματικές προθέσεις της,
επειδή η μέχρι σήμερα συμπεριφορά της έναντι της Ιερουσαλήμ δεν επιτρέπει αισιοδοξία. Δεύτερον, να λάβει
υπόψη τα οφέλη από την αγαστή συνεργασία του με την
Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και με τα Ην. Αραβικά
Εμιράτα, φίλες και συμμάχους χώρες, με τις οποίες έκτισε ισχυρούς δεσμούς στην άμυνα, στην ασφάλεια, στην
ενέργεια, στη συνεργασία και στην κοινή αντιμετώπιση
απειλών, ειδικά εκ μέρους της Τουρκίας. Αφού, συνεπώς, η Τουρκία θεωρείται κοινή απειλή, το Ισραήλ και
οι σύμμαχοί του καλούνται να αντιδράσουν ανάλογα με
τα εθνικά συμφέροντά τους.
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Τουρκικό πανεπιστήμιο: Από τα
αμφιθέατρα στους δρόμους

αυταρχική διακυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν στην Τουρκία διεύρυνε την άσκηση
εξουσίας της στους ευρύτερους χώρους παιδείας, πολιτισμού, καθώς και της κοινωνικής, πολιτιστικής
διάρθρωσης του κράτους, όπερ και επισφραγίσθηκε
εσχάτως διά του γεγονότος του απευθείας διορισμού
πρυτάνεως στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου από τον
Τούρκο Πρόεδρο.
Το ανωτέρω, που συνιστά μια παραδοξότητα αποξενωμένη από τις
πραγματικότητες
και νομικοπολιτικές διεργασίες
λειτουργίας των
πανεπιστημίων
της Ελλάδος, της
υπόλοιπης Ευρώπης, καθώς
και του ευρύτερου
Η Τουρκία,
δυτικού κόσμου,
δεν συνιστά παραόχι μόνο σήμερα
δοξότητα ως επαεπί Ερντογάν,
ναστατική διάσταση για το σύστημα
αλλά στην εν γένει
κρατικής επιβολής
ιστορική της διαδρομή,
και αυθαιρεσίας
συνιστά πολιτικό
που υφίσταται στο
τουρκικό πολιτικό
σύστημα του οποίου
σύστημα.
η εξουσία παράγεται
Το γεγονός της
μαζικής και δυνακατά κανόνα όχι
μικής εξέγερσης
από τη λαϊκή βούληση,
των Τούρκων φοιαλλά από την επιβολή
τητών με αφορμή
τον άνωθεν επιτης εξουσίας
βληθέντα διορισμό
εκ των άνω
Πρύτανη, όπερ και
αυτονοήτως παραπρος τα κάτω
βιάζει το δικαίωμα
του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στα
πανεπιστήμια,
υπενθυμίζει στην
ελληνική κοινωνία την περίοδο
της στρατιωτικής
δικτατορίας, όταν
αντιστοίχως οι Αρχές διοίκησης των πανεπιστημίων επιλέγοντο από το τότε
υφιστάμενο στρατιωτικό καθεστώς.
Οι αντιδράσεις των Ελλήνων φοιτητών εκείνης της
εποχής επεχειρείτο να κατασταλούν μέσω της άρσης του
δικαιώματος φοιτητικής αναβολής στρατιωτικής θητείας
και της κατά ταύτα άμεσης στράτευσής τους, διακόπτοντας
εν προκειμένω τις σπουδές τους.
Παρά την εκ πρώτης όψεως υπενθύμιση μιας ομοιότητας του εν εξελίξει υφιστάμενου τουρκικού φοιτητικού

φαινομένου με το αντίστοιχο ελλαδικό της εποχής εκείνης,
οι διαφορές μεταξύ των δυο παραδειγμάτων είναι δομικής
υφής, καθ’ ότι το ελληνικό παράδειγμα αυταρχικής διακυβέρνησης ήταν αφετηριακά εν τοις πράγμασι ανατρέψιμο,
ενώ το τουρκικό εδράζεται σε μιαν αναλλοίωτη μονιμότητα, της οποίας η αφετηρία παραπέμπει στην ιστορική
διαδρομή του τουρκικού πολιτικού συστήματος.
Το τελευταίο αποτυπώνεται σε έναν διαρκή φόβο των
τουρκικών ηγεσιών όλων των ιδεολογιών και πολιτικών
αποχρώσεων πως η παροχή ελευθεριών μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη εκρηκτικών διεργασιών ικανών να
ανατρέψουν το κρατικοπολιτικό σύστημα της χώρας. Η
ανωτέρω διάσταση ενώνει όλες τις πολιτικές παρατάξεις
και κομματικές οντότητες στην Τουρκία, εξαιρουμένων
των κουρδικών πολιτικών σχηματισμών.
Η δυναμική εκδήλωση του φοιτητικού κινήματος στην
Ελλάδα, ακόμα και στην περίοδο της δικτατορίας, αποτελεί προϊόν μιας ιστορικής διαδρομής και παράδοσης
δημοκρατικής πολιτικής κουλτούρας των Ελλήνων ως
κοινωνίας και ως έθνους ευρύτερα. Η κατά τα ανωτέρω υφιστάμενη μακραίωνη δημοκρατική παράδοση
συνέβαλε καθοριστικά στην μεσούσης της κυπριακής
τραγωδίας άμεση αποκατάσταση της δημοκρατίας στην
Ελλάδα το 1974.
Κατ’ αντιδιαστολή η σημερινή φοιτητική εξέγερση στην
Τουρκία, με αφορμή τον αυθαίρετο διορισμό πρυτανικών
Αρχών, επ’ ουδενί δεν προοιωνίζεται ανατρεπτικές εν
προκειμένω εξελίξεις στο τουρκικό πολιτικό σύστημα,
απούσης κατά τα ανωτέρω οποιασδήποτε δημοκρατικής
πολιτικής παράδοσης και κουλτούρας στη χώρα προσομοιάζουσας στον δυτικό εν γένει πολιτικό πολιτισμό.
Συναφώς υπογραμμίζεται πως η μοναδική απόπειρα
δημοκρατικής μετεξέλιξης του τουρκικού πολιτικού συστήματος που έλαβεν χώραν στη δεκαετία του ‘60 οδήγησε
σε μια εσωτερική αντιπαράθεση όλων εναντίον όλων,
δημιουργώντας χάος και μιαν άναρχη διαδρομή της χώρας,
επιφέροντας εν τέλει την επέμβαση του στρατεύματος.
Οι ανωτέρω διαπιστώσεις δεν επιτρέπουν την οικοδόμηση ενός εφησυχασμού ψευδαισθήσεων παραγόμενων
από μέρους της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας εν γένει,
που παραπέμπει στην προσδοκία αλλαγών στο τουρκικό
πολιτικό σύστημα εκκινούμενων από το φαινόμενο των
φοιτητικών ή και άλλης μορφής αντιστοίχων κοινωνικών
εξεγέρσεων.
Η Τουρκία, όχι μόνο σήμερα επί Ερντογάν, αλλά στην
εν γένει ιστορική της διαδρομή, συνιστά πολιτικό σύστημα,
του οποίου η εξουσία παράγεται κατά κανόναν όχι από
τη λαϊκή βούληση, αλλά από την επιβολή της εξουσίας
εκ των άνω προς τα κάτω.
Η ανωτέρω συνθήκη μιας διαφορετικής από οποιοδήποτε δυτικό πολιτικό σύστημα κουλτούρας, οφείλει
όχι μόνο να κατανοηθεί και να εμπεδωθεί αντιστοίχως,
αλλά και να ενσωματωθεί στο σύστημα στρατηγικής και
πολιτικών ασφάλειας της χώρας έναντι του οιονεί υφιστάμενου τουρκικού αναθεωρητισμού.
*Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΕΙΡΗΣΘΩ///////////////////////////////////////////

Προς Κυπριακή Πολιτεία... ελπίδα αδιεξόδου
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

Ο

ΤΑΝ Ο ΕΧΘΡΟΣ,
(α) αξιοποιώντας τα δικά
σου εμφύλια πάθη (για την
ολέθρια εκτράχυνση των οποίων
ούτε κι εσύ δικαιούσαι την πλήρη
αθώωση),
(β) αξιοποιώντας την δράση δικών
σου «χρήσιμων ηλιθίων» (τους οποίους δεν είχες το ήθος και την έγκαιρη
πειστικότητα να μεταπείσεις),
(γ) αξιοποιώντας τους δικούς σου
προδότες (που εγκαίρως δεν είχες
την σοφία και την τόλμη να εξουδετερώσεις, κι έφτασαν εν τέλει να
διαπράξουν μέχρι και ολέθριο πραξικόπημα) και:
(δ) με πολεμικές επιχειρήσεις έχει
καταλάβει ο εχθρός κάποια κρίσιμης

σημασίας από τα υψώματα και τα
εδάφη σου,
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟ να υψώσεις
λευκό πανί πρόθεσης για παράδοση,
συνθηκολόγηση και υποταγή στον
εχθρό. Αλλά:
Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Ε Ι Σ την κατάπαυση
του πυρός, εκμεταλλεύεσαι με σοφία
και έμπρακτη αποφασιστικότητα την
χρονική περίοδο της εκεχειρίας ώστε,
(ε) να καταλαγιάσεις και να εξαλείψεις με πειθώ τα εμφύλια πάθη,
(ζ) να ομολογήσεις με ειλικρίνεια
και τα δικά σου σφάλματα,
(η) να νουσιμέψεις με πειστικότητα κάθε απομεινάρι των «χρήσιμων
ηλιθίων»,
(θ) να επιτύχεις ολοσχερή κάθαρση
κι εξουδετέρωση των προδοτών,
(ι) να εξοπλίζεις αδιάκοπα και
πλουσιοπάροχα τις δικές σου δυνάμεις,
(κ) να τις εμπνέεις διαρκώς με
αγωνιστικό φρόνημα και πίστη στον
αγώνα και
(λ) να σχεδιάζεις ακατάπαυστα την

ανακατάληψη και την απελευθέρωση
των καταληφθέντων από τον εχθρό
εδαφών και θαλασσών σου, όταν οι
περιστάσεις (με τη δική σου ενεργητική διαρκώς συνδιαμόρφωση οι
περιστάσεις) το επιτρέψουν να επιτευχθεί...
Ξ Ε Ρ Ε Ι Σ πλέον. Δεν τα έκανες
όλ’ αυτά.
Τα Ηττημένα σου Μυαλά δεν είχαν
τέτοιες δυνατότητες:
(μ) ΔΕΝ εκπόνησες στρατηγική
αποτελεσματικά ισχυρής αντίστασης
και νικηφόρας απελευθέρωσης…
(ν) ΔΕΝ σχεδίασες εσωτερική πολιτική υλικής και ηθικής και αγωνιστικής ανόρθωσης μιας κοινωνίας,
προετοιμαζόμενης για αγώνες Αντίστασης και Λευτεριάς:
(ξ) Των Υπουργείων σου, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Παιδείας, Γεωργίας
και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και
Βιομηχανίας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Συγκοινωνιών και
Έργων, Εσωτερικών και Άμυνας, η

πολιτική δεν υπήρξε ποτέ πολιτική
πρωτευόντως προσανατολισμένη στην
προπαρασκευή και ανάπτυξη αποτελεσματικής αντίστασης και νικηφόρας
απελευθέρωσης.
(ο) ΔΕΝ σχεδίασες επιδέξια εξωτερική πολιτική ανυποχώρητου διπλωματικού αγώνα, για αποδυνάμωση
του εχθρού («όπου κάτσει και σταθεί») και για την εξασφάλιση δικών
σου αποτελεσματικών εναντίον του
συμμαχιών.
ΔΕΝ τα έκανες όλ’ αυτά. Ούτε καν
τα μισά απ’ αυτά, στην πράξη. Όσα κι
αν ρητόρευες δημαγωγικά στο εσωτερικό για να παραπλανάς εαυτήν και
αλλήλους, στις εκάστοτε κομματικές
αντιμαχίες για μερίδιο εξουσίας.
Ίσως επειδή δεν βρήκες ποτέ την
ηθική δύναμη αυτοκριτικής ώστε να
ομολογήσεις και να παραδεχτείς και
τις δικές σου, όχι λίγες, ευθύνες για
όλα όσα (α), (β), (γ), προηγήθηκαν της
ήττας και συνέβαλαν στην ήττα.
ΤΟ ΕΙΧΕ γράψει και για εσέ στους
στίχους του «Αμμόχωστος Βασιλεύ-

ουσα» ο ποιητής μας Κυριάκος Χαραλαμπίδης και ισχύει έκτοτε εκατόν
τοις εκατόν:
«Αν ο λαός μας δεν μπορεί
ν’ αντλήσει απ’ τα δεινά του,
τότε του δόθηκε άδικα
μια τέτοια τραγωδία»...
Τ Ω Ρ Α το λευκό πανί, που ηττημένη έσπευσες να υψώσεις, το πανί
των προθέσεων αποδοχής της τουρκικής απαίτησης για υποταγή στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, σαν
το λευκό πανί του «ρεαλισμού των
Vae Victis - Ουαί τοις Ηττημένοις»,
με τους διζωνικούς όρους παράδοσης
που απαίτησαν οι Τούρκοι Κατακτητές, περιτέχνως θολά γραμμένο, με
δολιότατες «εποικοδομητικές ασάφειες» επιτηδείως επικαιροποιημένες κάθε φορά από τους Βρετανούς,
σπεύδεις στην άθλια κατάσταση όπου
βρίσκεσαι (για τους από «μ» έως «ο»
προαναφερθέντες λόγους), να το υψώνεις ως... δική σου σημαία σε έπαρση
τρισάθλιας πολιτικής.

ΑΥΤΗΝ την πολιτική της αυτοκαταστροφής σου, της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), με τα δύο
συνιστώντα κράτη, οι πολίτες σου, δεν
σου επέτρεψαν να την υπογράψεις, με
όποια ονόματα κι αν παρουσιάστηκε
τόσα χρόνια.
ΕΣΥ όμως επιμένεις στην κατάντια
να εκλιπαρείς κιόλας την ήττα της
ΔΔΟ. Επειδή ο εχθρός σκαρφίστηκε,
με την παλαιότατα γνωστή δολιότητα
των «Δύο Κρατών», να σε εξαναγκάσει στην τελική υπογραφή ατόφιας
της ΔΔΟ του.
Και σύρεσαι ξανά προθύμως σε
νέα Πενταμερή.
Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι
μόνο ζημιές θα προκύψουν.
Και ότι μόνο μια ελπίδα σού επιτρέπεται:
Η ΕΛΠΙΔΑ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ. Έτσι ώστε
σαν μια «νέα κατάσταση κατάπαυσης
του πυρός και εκεχειρίας», να σου
δώσει τον χρόνο και επιτέλους τη
σοφία για να πράξεις όσα έπρεπε και
δεν έπραξες τόσα χρόνια.

